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РОБІТНИКИ ПОГРОЖУЮТЬ 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ 

Київ, (УНІАР). — Коор
динаційна Рада Всеукраїн
ського Об'єднання Солідар
носте Трудівників (ВОСТ) 
оприлюднила ухвалу щодо 
можливої ратифікації Вер
ховною Радою України 
міждержавної економічної 
угоди. 

„Зважаючи на те, що, 
міждержавна економічна 
угода є по суті кабальною 
для України і надалі зали
шає її колонією, а це неми
нуче призведе до фінансово-
економічного краху, втра
ти нею державности і різко
го погіршення і без того 
злиденного становища тру
дівників нашої держави, 
Координаційна Рада ВОСТ 
ухвалила: 

* з дня можливої ратифі
кації ВР України даної уго
ди оголосити тижневу пе-
редстрайкову готовість з 
наступним переходом до 

* в умовах можливого 
страйку якнайактивніше 
включити страйкові робіт
ничі комітети на транспорті 
до масових акцій громадсь
кої непокори, передусім на 
залізницях та інших засо
бах комунікації аж до пов
ного їх бльокування; 

* скоординувати діїстрай 
кових комітетів у районах з 
тими політичними та гро
мадськими об'єднаннями, 
що чітко визначилися з пи
тання недопущення укла
дення Україною так званої 
міждержавної економічної 
угоди. 

Координаційна Рада ВО
СТ свідома всіх наслідків 
цих акцій, але переконана, 
що повну відповідальність 
за них несе нинішній склад 
ВР України. Факт ратифіка
ції ВР України цієї угоди 
засвідчить перед народом 
України і світом, що ця ВР 

всеукраїнського політично- не є спроможна бути вищим 
го страйку з вимогою негай
ного розпуску нинішнього 
складу ВР України, як та
кої, що стала на шлях зради 
інтересів громадян Украї-

законодавчим органом не
залежної України, а про
довжує залишатися колоні-
яльною адміністрацією про 
імперських сил", — сказано 
в ухвалі. 

Посвятили національний 
прапор для вояків 

Прикарпаття. (УНІАР). 
— У військовій частині 
11854 Прикарпатської вій
ськової округи відбулася 
церемонія посвячення укра
їнського національного пра 
пора. 

Церемонію провели пер-
воієрарх УГКЦ Мирослав 
ї: Ліобачівський, Митропо
лит Львівський УАПЦ Іоан 
Боднарчук і Архиєпископ 
УГКЦ Володимир Стер-

нюк. На церемонії були при 
сутні керівники влади, пред
ставники громадськости та 
військові з інших частин. 

Ініціяторами свята був Ко
мітет Солдатських Мате
рів, львівський обласний 
комітет і особисто поміч
ник командира військової 
частини для праці з особо
вим складом майор Мико
ла Бондарєв. 

Пошта знизила ціни на посилки 
до Східньої Европи 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — Як 
повідомляє Управа амери
канської пошти, з гумані
тарних мотивів знижено до 
31-го березня оплату на 
посилки до усіх республік 
СССР і до прибалтійських 
країн. Кожна посилка має 
мати напис червоним олів
цем „Humanitarian Airlift" і 
за виїмком балтійських дер
жав, визнаних вже Урядом 
ЗСА, на усіх інших має бути 
зазначене, що це до „СС
СР". 
ся ці самі вимоги, що досі, 
коли йдеться про їхній 
вміст, за виїмком тих, що 
йдуть до прибалтійських 
держав. 

Вага посилок не може 
бути більше як 22 фунти. 
Кошт знижено до звичайної 
оплати за поштову посилку 

з додатком 1 дол. за фунт. 
Наприклад, п'ятьфунтова 
посилка буде коштувати 
17,85 дол., а звичайно така 
посилка летунською пош
тою коштує 40,30 дол. 

Можна сподіватися, що 
тепер перед святами не буде 
багато місця на ці виїмкові 
ціною посилки, але відтак 
до кінця березня буде мож
на користати із цієї гумані
тарної акції американської 
пошти. Тому, що ця особ
лива знижка на посилки 
летунською поштою є лише 
тимчасова, вона не є вклю
чена в електронічну пошто
ву систему. Якщо пошто
вий урядник не буде знати 
про цю знижку, слід покли
катися на поштовий бюле
тень ч. 21801 сторінка 17. 

УКРАЇНА ЧИМРАЗ ВИРАЗНІШЕ 
ВІДДАЛЯЄТЬСЯ ВІД СССР 

Москва. — В інформа-
ціях аґенств Ассошієйтед 
Пресе і ТАСС та в амери
канській щоденній пресі 
чимраз частіше появляють
ся повідомлення і статті про 
те, що Україна, яка 24-го 
серпня проголосила акт не
залежносте чимраз вираз
ніше відділяється від СС
СР. Цю думку, між іншим, 
поділяють чимало політич
них спостерігачів, дипло
матів в Москві і Києві та 
аналітиків, які базують свої 
висновки на особистих спо
стереженнях і розмовах з 
республіканськими керівни
ками. 

Наприклад, Леонід Крав
чук, голова Верховної Ра
ди України і один з канди
датів на президента у вибо
рах 1-го грудня цього року, 
заявив групі кореспонден
тів, що не може бути мови 
про підписання нового со
юзного договору, бо неза
лежні республіки можуть 
цілком добре зі собою спів
працювати на підставі дво
сторонніх договорів полі
тичного, економічного, ку-
льутрно-наукового й іншо
го порядку. У понеділок, 24-
го листопада, він повторив 
кореспондентам свою зая
ву і додав, що ті, які вважа
ють, що „я, Верховна Рада 
чи уряд України, повернуть 
ся до Союзу і що наше тепе
рішнє становище є тільки 
передвиборчою тактикою, 
дуже помиляються. Такі 
балачки і спекуляції є тільки 
фікцією, а не поважною 
аналізою ситуації, яка вит
ворилась після упадку ко
мунізму в Совєтському Со
юзі55, — заявив Кравчук. 
Кореспондентові газети 
„Труд" голова Верховної 
Ради України заявив, що 
про жодне існування „цент
ру" не може бути навіть 
мови. „Ми в кожному разі 
не ратифікуємо ніякого до
говору, якщо за його кулі
сами стоятимуть централь
ні органи будь-якої ранґи". 
В тому ж місці він підкрес
лив, що відносини з Росій
ською федерацією будуть 

дружні і по давньому при
язні. 

Ассошієйтед Пресе та
кож інформує, що Україна 
готова взяти на себе зобо
в'язання частинної сплати 
довгів СССР країнам „ве
ликої сімки" (одну четвер
ту", але республіка повинна 
перед тим отримати інфор
мації про висоту задовжен-
ня в цілості, щоб зорієнту
ватись чи розподіл сплати 
довгів був розподілений 
справедливо. Про це гово
рив в Києві прем'єр-мініс-
тер Кабінету України Ві-
тольд Фокін, а у Вашінґто-
ні державний міністер для 
справ інвестицій і розбудо
ви індустрії Володимир Ла
новий. Він з переконанням 
говорив про спроможність 
України заплатити довжни-
кам 17 біл. дол. з усіх 65 
більйони, якщо „велика сім
ка" погодиться поділити 
цифру на рати. 

Совєтське пресове агент
ство ТАСС і армійська га
зета „Красная Звєзда" по
відомили, що в Україні вже 
розпочався процес форму
вання Національної Гвар
дії, яка буде зформована на 
основі підрозділів військ 
міністерства внутрішніх 
справ. Армія в Україні пе
рестає бути монолітною, 
покликаючись на поділ ду
мок серед старшинського 
складу. Серед них виника
ють різні „комітети", подіб
ні до Спілки Офіцерів Укра
їни, як, наприклад, Неза
лежна асоціяціял офіцерів. 
В такий спосіб трансформа
ція союзної армії в націо
нальну в Україні може нат
рапити ка деякі труднощі, 
хоч створення української 
армії у висоті 450,000 воя
ків, буде організуватися на 
базі з'єднання трьох воєн
них округ. 

Верховна Рада України і 
уряд запевнюють старшин, 
вояків і їхні родини, що 
вони будуть забезпечені не 
тільки належною зброєю, 
але також житлом й іншими 
соціяльними потребами. 

Створилася Українська Ліґа 
Спільних Підприємств 

Київ (ПБ УНС, Раїса Ру-
денко). — Тут у суботу, 16-
го листопада, відбувся уста
новчий Конгрес Українсь
кої Ліґи Спільних та Іно
земних Підприємств. Пре
зидентом її став генераль
ний директор спільного під
приємства „Мінолта трей-
дінґ — Україна" Сергій По-
горєлов. 

У праці конгресу взяли 
участь народні депутати 

Мрія батька стає дійсністю для сина 
Джерзі Ситі, Н.Дж. (X. В-

Ф ). — Свою розповідь у 
редакції щоденника „Сво
бода" Тарас Шмаґала голов 
ний контролер Українсько
го Народного Союзу почав 
з того, що зі зворушенням 
старався передати нам свої 
переживання на літаку, 
який приземлювався на Бо
риспільському летовищі по 
близу Києва. 

Перемігши своє помітне 
хвилювання, Т. Шмаґала 
повертає нитку спогадів до 
днів свого дитинства, як 
його батько своїм дітям 
вияснював справу понево
леної України, а ставши 
юнаком, батькове вияснен
ня набирало іншого зна
чення, що в дорослому віці 
для нього, Тараса, стало 
продовженням батькової 
праці впродовж всього його 
життя, працювати і допо
могти Україні знову стати 
незалежною державою. 
„Уявіть собі, мій батько не 
дожив до цих історичних 
днів і подій, свідками яких є 
ми, але я — його син, як 
один із представників пре
зидента ЗСА Джорджа Бу-
ша у групі делегації на по
минальні святкування 50-
ліття страчення невинних 
людей у Бабиному Ярі, їду в 
незалежну Україну, на поя
ву якої ціле своє життя че
кав мій батько". 

Президентська делегація, 

Т. Шмаґала розповідає в редакції „Свободи" про свою 
подорож до Києва. 

яку очолював брат прези
дента ЗСА Джанатан Буш, 
крім нього та його дружини 
Джоді, включала сім осіб: 
Ейб Фоксман — заступник 
директора Жидівської ліґи 
проти знеславлення, Бенд-
жамін Міікс — голова жи
дівського в ЗСА товариства 
тих, що пережили голокост, 
Майлс Лерман — директор 
Музею голокосту у Вашінґ-
тоні, о. Джан Павлонскі — 
член Крайового комітету 
голокосту, Дженіфер Фіц-
джералд — член Державно
го департаменту, Джейн 
Аллісо — відпоручник Бі
лого Дому до Державного 
департаменту, та Т. Шма

ґала — голова Комітету 
України за Буша. 

„Мої співделегати знали 
про моє українське поход
ження і для них не було 
нічого дивного в тому, що 
мене включено до прези
дентської делегації на по
минальні святкування у Ба
биному Ярі. Все ж таки 
члени делегації жидівського 
походження не вявляли ок
ремого зацікавлення ані 
Україною, ані подіями, які 
там тепер відбуваються. 
Вони радше підкреслювали 
своєю поведінкою те, що 
їхньої думки на ці теми 

(Закінч г на crop. 4) 

Укаїни: Ігор Юхновський, 
Володимир Пилипчук, Оле-
ксандер Ємець, Сергій Го
ловатий і міністри та керів
ники великих установ. Під
приємці вирішили створити 
своє „лоббі" у Верховній 
Раді, щоб впливати на зако
нодавчу політику та брати 
участь у підготові законів, 
які Гарантували б захист 
закордонних інвестицій і 
сприяли розвиткові капіта
лу. 

Промовці зазначили, що 
в Україні є біля 500 спільних 
підприємств, а працює з 
них не більше третини, в 
той час, як у самій лише 
Москві їх працює 1,500. 
Керівники спільних підпри
ємств України вважають, 
що така ситуація створила
ся через недосконалість за
конів. Саме відсутність не
обхідного законодавства 
для успішної діяльности 
приватних підприємств зму 
сило українських підприєм
ців об'єднатися і створити 
ліґу, яка сприятиме інтег
рації спільних та закордон
них підприємств у загальну 
економіку республіки. 

Ліґа ухвалила статут та 
вибрала керівників. 

(Закінчення на стор. 4) 

КОНЦЕРТ 
Т. БОГДАНСЬКОЇ В 

ДІТРОЙТІ 

Дітройт. (І. Т.), — УМІ 
повідомляє, що 1-го грудня 
загостить до Дітройту з 
концертом відома піяніст-
ка, довголітня голова УМІ 
Таїса Богданська. Гостя 
концертує у нас зовсім без-
інтересовно, а ввесь прихід 
з вечора призначений на 
відбудову Духовної Семі
нарії у Львові. Концерт від
будеться в неділю, 8-го 
грудня, в залі школи Непо
рочного Зачаття в год. 4-ій 
по полудні. Організацій
ною підготовою займаєть
ся 45-ий Відділ СУ А. 

Офіційні чинники ЗСА 
ПОДІЛИЛИСЬ думкою у відношенні 

до України 
Вашінґтон. — Газета „Ва 

шінґтон Пост" помістила у 
числі з 25-го листопада дов
шу інформативну статтю Р. 
Джефрі Смита з допомо
гою співробітників тієї газе
ти Дейвида Гофмана і Джа-
на Е. Янґа, про відносини в 
Совєтському Союзі, зокре
ма в Україні. Автори у зга
даній статті кажуть, що 
Адміністрація президента 
Джорджа буша не має од-
нозгідного погляду, якщо 
йдеться про справу визнан
ня незалежности України і 
нав'язання з нею диплома
тичних та інших зв'язків. 

Смит каже, що голосу
вання над справою самос
тійносте в Україні відбуде
ться вже цієї неділі, 1-го 
грудня, але уряд ЗСА ще й 
досі немає концепції, „що 
робити" з тією великою, 
індустріяльно сильною, ба
гатою на копалини, сільсь
когосподарські продукти і 
людський потенціял краї
ною, яка, як говорять ана
літики, невідхильно закріп
лює свою державну неза
лежність. 

Офіційні речники Адмі
ністрації погоджуються, що 
деякі держави світу визна
ють Україну незабаром, го
ловно після позитивного 
висліду референдуму, хоч 
деякі з країн, зокрема євро
пейських, висловлюють за
стереження і побоювання, 
щоб цілковите заламання 
дотеперішнього Союзу, яке 
може наступити у випадку 
відходу України, не створи
ло нових проблем бешеки і 
масової еміґрації. Стаття 
вказує на запевнення Леоні
да Кравчука, що розміщені 
на території України ато
мові ракети не становити
муть для нікого небезпеки і 

вони будуть знищені під 
наглядом міжнародної ко
місії, згідно з рішенням 
України бути неатомовою 
державою. 

Не зважаючи на це, деякі 
найближчі дорадники дер
жавного секретаря Джейм-
са Бейкера дораджували 
йому стриматись з визнан
ням України пони не буде 
підписаний з нею договір у 
справі атомової зброї. Бей-
кер підтримує також думку, 
що Захід повинен вичекати 
з визнанням України, поки 
Київ і Москва не полаго
дять між собою в мирний 
спосіб непорозумінь після 
референдуму. Він хоче по
бачити, яку тактику засто
сують Міхаїл Ґорбачов і 
Боріс Єльцин, так немовби 
Україна була їх приватною 
власністю, — кажуть деякі 
політичні спостерігачі. Де
що змінена політика Білого 
Дому все ще нагадує полі
тику вичікування Вашінґто-
ну з визнанням прибалтій
ських держав, в наслідок 
чого ЗСА, опинилися аж на 
37-му місці, викликавши 
тим самим велике незадо
волення у Прибалтиці і се
ред приятелів Литви, Латвії 
і Естонії. 

У зв'язку з такою нерішу
чою політикою, деякі краї
ни НАТО вирішили діяти 
на власну руку і не слуха
ють порад президента Дж. 
Буша, який намовляв пре
м'єр-міністра Канади не 
визнавати України навіть 
тоді, коли референдум ви
паде позитивно. 

„Політичних процесів за
вернути силою не можна", 
— кажуть політичні аналі
тики, хоче цього Вашінґ
тон, чи ні. 

Колишні вояки У ПА 

Івано-Франківське. (УНІ
АР). — Майже у кожному 
районі Івано-Франківської 
области, окрім Снятинської 
і Рожнятинської, організо
вано районові станичні 
братства вояків УПА. 

Недавно таке братство 
створено у районному цент
рі Верховина. Тут відбуло
ся урочисте посвячення па
м'ятного хреста, встановле
ного на честь загиблих бор
ців за волю України. Пана
хиду за поляглих січових 
стрільців і вояків УПА від-

організуються 
правили священики УГКЦ 
та УАПЦ Івано-Франків-
щини. На урочистих зборах 
з нагоди організації райо-
нового братства вояків 
УПА виступив голова Все
українського Братства 
УПА Михайло Зеленчук. 
Обрано управу районового 
станичного братства, схва
лено звернення до краян 
голосувати за незалежність 
України на референдумі та 
за кандидатів на президен
та України Вячеслава Чор-
новола і Левка Лук'яненка. 

У СВІТІ 
ХОЧ, ЗГІДНО зі статистикою, 93 відсотків поляків 
вважають себе католиками, останнє опитування суспіль
ної думки показало, що польська громадськість воліє, щоб 
Церква була більш поміркованою у ставленні до світських 
проблем, наприклад, до народної освіти чи державного 
законодавства. Критика на адресу польської Церкви 
посилилися після того, як її керівництво висловилося за 
заборону в країні абортів. Відповідаючи на цю критику, 
кардинал Юзеф Ґлемп заявив, що „даремні всі спроби 
обмежити діяльність Церкви стінами костьолів". 

ТУРЕЦЬКА ГАЗЕТА „Ґюррієт" з 17-го листопада 
повідомила, що до Баку прибуло 40 працівників КҐБ з 
метою дестабілізувати ситуацію в республіці. Центр 
суспільних зв'язків Міжреспубліканської служби безпеки 
(колишнього КҐБ) виступив з офіційним спростуванням 
цього повідомлення. 

ГАЗЕТА „Вєчєрняя Одєсса" подала висліди опитування, 
проведеного в листопаді соціологічним центром Пульс. 
Згідно з ними, 75 відсотків населення области буде брати 
участь у референдумі і виборах президента. З них 81 
відсоток висловиться за незалежність України. З усіх 
кандидатів на президента найвищий відсоток має голова 
Верховної Ради Леонід Кравчук. На другому місці — 
голова Львівської Обласної Ради Вячеслав Чорновіл. 

В СТОЛИЦІ ЕСПАНІЇ відбулася урочиста церемонія 
вручення Генеральному секретареві ООН Перезові де 
Куельярові еспанського ордена Ізабели Католицької. 
Нагороду вручив король Еспанії Гуан Карлос у своїй 
резиденції. Орден Ізабели Католицької є найвищою 
еспанською цивільною нагородою, якої вдостоюються 
чужинці. Перез де Куельяр відходить зі становища 
генерального секретаря ООН 1-го січня 1992 року. 

У МЮНХЕНІ розпочався суд над 48-річною Ґабріельою 
Ґаст, звинуваченою в тому, що протягом 22 літ вона 
постачала секретними відомостями східньонімецьку 
розвідку. 

РАДІО ТЕГЕРАНУ повідомило, що в пустелі в централь
ній частині Ірану місцевим властям вдалося затримати 
групу закордонних контрабандистів, які перевозили 
майже 2 тонни морфіни. Наркотики переправлялися з 
Пакістану чи Афганістану до Европи. 
У ШВАЙЦАРСЬКОМУ МІСТІ Цюріху відбувається 
конференція представників західньоевропейських міст, 
присвячена проблемам боротьби з наркотиками. 

ПОЛОВИНА совєтських 
ДИПЛОМАТІВ ШПИГУНИ -

КАЖЕ ПАНКІН 
Москва. — В інтерв'ю, 

яке дав кореспондентові 
газети „Комсомольська 
Правда" Боріс Панкін, ко
лишній міністер закордон
них справ СССР, якого не
давно осунув з цього посту 
президент Міхаїл Ґорба
чов, щоб зробити місце для 
свого „друга" Едуарда А. 
Шеварднадзе говориться, 
що принаймні половина со
вєтських дипломатів і спів
робітників дипломатичних 
місій за кордоном є шпигу
нами, тобто виповняють 
завдання КҐБ. 

Згідно зі словами Панкі-
на, дипломати високої ран
ґи дуже часто самі пропо
нують свої послуги для 
КҐБ, бо це, мовляв „підви
щує їхній престиж". Деякі з 
них просто кажуть: „Я тут 
не перебуваю для того, щоб 
прямо з'їдати хліб; я тут 
сповняю важливу функцію 
державного значення". 

Використовування дип
ломатів для шпигунських 
цілей, відбувалося завжди, 
відколи почали діяти совєт-
ські дипломатичні місії за 
кордоном, — пише у газеті 
„Вашінґтон Пост" Фред 
Гіатт. Ніколи ще високі 
політичні представники 
влади СССР, ранґи Панкі-
на, не були тільки диплома
тами, але завжди виступали 
у подвійній ролі диплома
тів і шпигунів. 

Виступаючи на першій 
пресовій конференції в ха
рактері керівника совєтсь-
кої закордонної розвідки, 
Євгеній Прімаков, який, як 
відомо, сповняв „диплома
тичну" ролю М. Ґорбачова 
на Близькому Сході і кіль
канадцять разів зустрічався 
з диктатором Іраку Садда-
мом Гуссейном і західніми 
дипломатами та керівника
ми держав, включаючи сю
ди і президента ЗСА Джорд
жа Буша, заявляв, що він, 
мовляв, дав зарядження 
припинити використову
вання совєтських журналіс
тів і представників різних 
місій для нелегального збо
ру інформації Прімаков 
однак нічого не сказав про 
дипломатів, які, як виявляє 
тепер Панкін продовжують 
займатися шпигунством, 
нелегальним збором інфор
мації викраданням техно
логічних таємниць, купу
ванням за гроші індустрі-
яльної технології тощо. 

„Люди КҐБ - сказав Пан
кін, — це половина числа 
совєтських закордонних ди
пломатів кожної амбасади, 
консуляту чи іншої совєтсь-
кої установи, як, наприк
лад, представництва СССР 
до Організації Об'єднаних 
Націй. Іноді навіть сам ам-
басадор прикріплений до 
цієї нелеґальної шпигунсь
кої праці. 

Колишній міністер закор 
донних справ розповідає, 
що він ще перед своєю номі
нацією, мав розмову із зас
тупником голови КГБ (прі
звища він не називає), яко
му він поставив питання: 
„Чи правдою є те, що ви 
використовуєте дипломатів 
для прикриття своєї антиза-
конної діяльности за кордо
ном". Запитаний каґебіст 
здивовано подивився на 
Панкіна і відповів: „А для 
чого ж ще потрібні ті амба
сади Борисе Дмитрієвичу?" 

Б. Панкін повинен про ці 
речі знати, — кажуть захід
ні політичні спостерігачі. 
Зараз після назначення його 
на посаду міністра закор
донних справ СССР на За
ході появились інформації 
про те, що він, Панкін, сам 
був співробітником дезін-
формаційної сітки КҐБ. Га
зета „Вашінґтон Пост", по
кликаючись на шведські і 
грецькі джерела нагадувала 
тоді, що Панкін, будучи 
директором ВААП (агент
ство охорони авторських 
прав), брав участь у неле
гальному фінансуванні ба
гатьох видань комуністич
ного спрямування. Все од
но, те, що він мав відвагу 
сказати світові правду про 
шпигунську діяльність со
вєтських дипломатів за кор
доном, ставить його у ряд 
більш чесних політичних 
діячів СССР, — кажуть дея
кі аналітики на Заході. 

ДЕНЬ ПОДЯКИ 

З уваги на свято День 
Подяки у четвер, 28-го лис
топада, це число „Свободи" 
друкується з датою п'ятни
ці 29-го листопада. У чет
вер Головна Канцелярія 
УНСоюзу і В-во „Свобода" 
будуть закриті. Наступне 
число „Свободи" друкува
тиметься у п'ятницю з да
тою суботи, 30-го листопа
да. — Ред. 

В АМЕРИЦІ 
ГУБЕРНАТОР НЮ ЙОРКУ Маріо Квомо досі не 
вирішив, чи буде боротися за Білий Дім. У неділю, 24-го 
листопада, він виступив на телевізії і кореспонденти 
мережі Ей-Бі-Сі намагалися дізнатися, чи висуне він свою 
кандидатуру на президента. Кореспондент Сем Доналд-
сон навіть запитав Квомо з сарказмом: „Чи ви зможете 
вирішити про це до дня виборів?" На це губернатор Ню 
Йорку відповів: „Я прийму рішення, коли відчую, що 
дальше очікування погіршує шанси демократів". Сам 
Квомо не приховує, що не може вступити у боротьбу за 
Білий Дім, не вирішивши, фінансових проблем стейту Ню 
Йорк. В бюджеті стейту створилася фінансова „діра" в 4 
біл. дол. Губернатор повинен прийняти рішення, яке при
веде до ліквідації дефіциту. В ці дні Квомо веде перегово
ри з лідерами леґіслятури, нижню палату якої контролю
ють однопартійці губернатора — демократи, а верхню — 
республіканці. Мета переговорів — виробити заходи для 
ліквідації дефіциту. „Коли проблеми (стейтового бюдже
ту) будуть вирішені, мені треба буде не більше трьох 
годин, щоб вирішити, чи боротися за Білий Дім", —сказав 
Квомо. 

АКТИВІСТ БОРОТЬБИ за права чорношкірих проповід
ників Ел Шарптон повідомив, що він має намір нийближ-
чим часом вилетіти в Лібію. Е. Шарптон хоче попередити 
лівійське керівництво в тому, що президент Буш може 
нанести по цій країні сильний військовий удар. За словами 
негритянського активіста, Буш таким чином спробує 
повернути собі втрачену останнім часом популярність. 
Приводом для нанесення удару повинна стати пімста за 
знищення літака компанії Пан Америкен над шотландсь
ким містом Локербі. Як встановило слідство, літак 
знищили два лівійські терористи. Шарптон повідомив про 
свої пляни у Лондоні, куди він прибув, щоб осудити 
британський уряд за його расову політику. 

ПІСЛЯ БАГАТОРІЧНИХ обговорень долі 32-ох пам'ят
ників старовини — будинків на острові Еллис Айленд у 
нюйоркській затоці, Управління охорони національних 
парків прийняло рішення про знесення 12 з них. На їх місці 
буде збудований комплекс, який включатиме готель на 325 
місцьіконференційнузалю. Будівництво коштуватиме 140 
міл. дол. Вважають, що 12 будинків, які стоять пусткою і 
цілком закинені від 1954 року, являють собою невелику 
історичну і архітектурну цінність, а їх знесення стане 
своєрідною ґарантією того, що надалі влада буде 
приділяти більше уваги збереженню будинків, що мають 
історичну цінність. 12 заплянованих до знищення будинків 
розташовані на південнозахідній частині острова. Серед 
них будинок, де колись розглядали документи іміґрантів, 
що прибули до ЗСА, лікарня, де хворі іміґранти проходи
ли карантину, котельня, пральня, морґ і крематорій. 
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Невибаглива українсь
ка народна приповідка „Ба
ба забула, як дівкою була" 
криє в собі глибоку життєву 
правду, яку можна прикла
сти до сьогоднішньої політи
ки, світових держав, кон
кретно ЗСА й їх підголос
ків — „групи Т. Зокрема це 
стосується надуживання по
няття самовизначення й 
права на незалежне існуван
ня досі підневільних наро
дів, які прямують до влас
ного державного життя без 
союзів, федерацій, конфеде
рацій, державно-політич
них спільнот, якими керує 
центр у найважливіших, 
ключових ділянках політи
чно-державних структур — 
спільної армії, закордонної 
політики, валюти, еконо
мічних взаємин із зовніш
нім світом, при чому 

центр займає упривілейо-
ване місце коштом окремих 
республік•', Таку, буцімто, 

самостійну державу нав'я
зують нам велико держави, 
зокрема ЗСА, які жонглю
ють поняттям права на не
залежне життя різних під
невільних народів, так, як 
це вигідно світовим поту
гам з уваги на їх власні інте
реси. 

Останнім часом це видно 
на прикладі Кувайту. Воєн
ні дії, які проходили під 
назвою „Пустельна буря" 
відбувалися під прикрит
тям визволення цієї маню-

Володимир Барагура 

ІСТОРИЧНА ПАРАЛЕЛЯ 

сшької країни з-шд іраксь
кої інвазії, хоч на ділі йшло
ся про нафту, про інтереси 
Ізраїля та про ліквідацію 
можливосте Іраку посідання 
атомової зброї 

Коли ж прийшлося ви
знати незалежність балтій
ських країн, анексію яких 
совєтами Америка ніколи 
не визнала, то ЗСА опини
лися на 37-му місці держав, 
які акцептували самостій
ність цих невеличких наро
дів. 

Тепер, коли народи ко
лишнього СССР, в тому й 
Україна, змагають до пов
ної незалежности, їм від
мовляється цього права по
грозами економічних санк
цій. Таке саме мірило ста
виться до свободолюбних 
хорватів, а ось і словаки 
домагаються відлучення 
від штучного державного 
твору „Чехо-Словакія", хоч 
чеський режим був і є най
більш толерантним до на
родів, які входять у склад 
цього державного зліпку. 

У запереченні згаданим 
народам, які впродовж де
сятиліть, а то й століть жи

ли під опікою чужого цен
тру перед веде Америка й 
„група ? \ хоч ці народи 
хочуть скинути повністю 
чуже ярмо. 

Треба дивуватися саме 
Америці. Історія свідчить, 
що Америка боролася про
ти власної батьківщини й 
проти власного народу та 
його легітимного уряду то
му, що вишельці не пого
джувалися з утисками, 
зокрема релігійного харак
теру. 

Чому ж боротьба проти 
власної держави — Велико
британії — має своє виправ
дання в очах сьогоднішньо
го населення й Уряду ЗСА? 
Чому тоді, беручи логічно, 
заперечувати право на не
залежне життя й утрудню
вати ці змагання народам, 
які живуть під утиском чу-
жинців-окупантів? 

І в тому саме лежить зга
дана в заголовку правда 
народної мудрости, бо сьо
годнішня Америка двісті-
літня „баба", два сторіччя 
тому назад сама була „дів
кою". 

Але, хоч у якій скрутній, 

незавидній і, здавалося б 
безвихідній, ситуації зна
ходиться сьогодні Україна, 
проте ми можемо бути гор
дими з тієї свідомости, що 
світ не хоче нас визнати, як 
державу. Бо причиною цієї 
відмови є страх перед по-
тенціялом України та її на
роду. В Другій світовій вій
ні німці звикли з гордістю ка
зати: „Айне ґанце вельт ґеґен 
унс" (Цілий світ проти нас). 
Але вони були озброєні до 
зубів й ішли на підбій усьо
го світу в ім'я свого націо
нального егоїзму. Україна 
без зброї, безборонна, але її 
внутрішній потенціял, її 
глибока моральна сила ля
кає світову мафію, яка впли 
ває на окремі уряди велико-
держав, щоб не визнали 
наших прав і змагань до 
волі. В тому й лежить сек
рет і причина заперечування 
нам основних прав на віль
ну, незалежну державу, хоч 
гасло самовизначення лу
нає лицемірно й єхидно з 
уст провідних мужів світу. 

Світ мусить усвідомити, що 
постання української дер
жави захоронить його пе
ред майбутньою небезпе
кою російського імперіяліз-
му. 

Моральна внутрішня си
ла, цей потенціял здорової 
нації дають нам запоруку, 
що „Встане Україна", 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Іван Кедрин 

Михайло Черешньовський 
Український Музей у Ню 

Йорку влаштував ретро
спективну виставку творів 
скульптора Михайла Че-
решньовського. Відкриття 
виставки відбулося у не
ділю, 20-го листопада 1991 
року в спільному з Україн
ським Конгресом Коміте
том будинку на нюйорксь-
кому Давнтавні. Марія Шу
ст привітала гостей — по
над 100 осіб від Українсь
кого Музею і один із най
кращих наших мистецтво
знавців, Богдан Певний, від 
крив виставку. А втім, він 
обмежився до дуже прияз
них слів на адресу мистця і 
мало говорив про суть ми
стецтва Черешньовського. 

Михайло Черешньовсь
кий — реаліст, який ство
рив собі власний стиль. Вла 
сний стиль — це доказ по
над пересічности кожного 
образотворчого мистця. 
Твори Черешньовського не
подібні до творів Григора 
Крука, наче тесаних соки
рою, ані до творів антипода 
Крука — делікатного мінія-
тюриста Капчушенка. При
кметною рисою усіх творів 
Черешньовського є їхній 
естетичний вигляд — ми-
стець кладе найбільший на-
тигіс ия тгпяглі TRnnv air й п г п 

бисті прикмети Михайла 
Черешньовського, то, ма
буть, на перше місце треба 
покласти його скромність. 
Якось так склалося, що в 
ряди образотворчих мист-
ців закралася негарна риса 
еготизму. Автор цих рядків 
пригадує собі, що на одній 
збірній виставці один видат 
ний мистець ходив від експо 
нату до експонату і бурмо
тів: „Самі генії, самі генії". 
Я знав і приятелював з 
отим мистцем ще з львівсь
ких передвоєнних літ, зачув 
це, підійшов до нього і ка
жу: „А ти хотів би бути тіль 
ки єдиним генієм, — до
зволь також іншим бути 
таким". Мій приятель, який 
мав почуття гумору — 
всміхнувся і заявив „Маєш 
рацію"... 

Влаштування виставки 
Черешньовському — це бу
ла шляхетна ідея, треба 
висловити за це щире при
знання Музеєві, зокрема за 
зібрання численних експо
натів. Але, без образи, були 
там два великі „але". Ви
ставка відбувалася у двох 
залях —на другому і на че
твертому поверсі. Відвіду
вачі не знали цього і бігали 
чи їздили віндою між тими 
залями. На другому поверсі 

Володимир Барагура 

ІСТОРИЧНА ПАРАЛЕЛЯ 

сшької країни з-шд іраксь
кої інвазії, хоч на ділі йшло
ся про нафту, про інтереси 
Ізраїля та про ліквідацію 
можливосте Іраку посідання 
атомової зброї 

Коли ж прийшлося ви
знати незалежність балтій
ських країн, анексію яких 
совєтами Америка ніколи 
не визнала, то ЗСА опини
лися на 37-му місці держав, 
які акцептували самостій
ність цих невеличких наро
дів. 

Тепер, коли народи ко
лишнього СССР, в тому й 
Україна, змагають до пов
ної незалежности, їм від
мовляється цього права по
грозами економічних санк
цій. Таке саме мірило ста
виться до свободолюбних 
хорватів, а ось і словаки 
домагаються відлучення 
від штучного державного 
твору „Чехо-Словакія", хоч 
чеський режим був і є най
більш толерантним до на
родів, які входять у склад 
цього державного зліпку. 

У запереченні згаданим 
народам, які впродовж де
сятиліть, а то й століть жи

ли під опікою чужого цен
тру перед веде Америка й 
„група ? \ хоч ці народи 
хочуть скинути повністю 
чуже ярмо. 

Треба дивуватися саме 
Америці. Історія свідчить, 
що Америка боролася про
ти власної батьківщини й 
проти власного народу та 
його легітимного уряду то
му, що вишельці не пого
джувалися з утисками, 
зокрема релігійного харак
теру. 

Чому ж боротьба проти 
власної держави — Велико
британії — має своє виправ
дання в очах сьогоднішньо
го населення й Уряду ЗСА? 
Чому тоді, беручи логічно, 
заперечувати право на не
залежне життя й утрудню
вати ці змагання народам, 
які живуть під утиском чу-
жинців-окупантів? 

І в тому саме лежить зга
дана в заголовку правда 
народної мудрости, бо сьо
годнішня Америка двісті-
літня „баба", два сторіччя 
тому назад сама була „дів
кою". 

Але, хоч у якій скрутній, 

незавидній і, здавалося б 
безвихідній, ситуації зна
ходиться сьогодні Україна, 
проте ми можемо бути гор
дими з тієї свідомости, що 
світ не хоче нас визнати, як 
державу. Бо причиною цієї 
відмови є страх перед по-
тенціялом України та її на
роду. В Другій світовій вій
ні німці звикли з гордістю ка
зати: „Айне ґанце вельт ґеґен 
унс" (Цілий світ проти нас). 
Але вони були озброєні до 
зубів й ішли на підбій усьо
го світу в ім'я свого націо
нального еґоїзму. Україна 
без зброї, безборонна, але її 
внутрішній потенціял, її 
глибока моральна сила ля
кає світову мафію, яка впли 
ває на окремі уряди велико-
держав, щоб не визнали 
наших прав і змагань до 
волі. В тому й лежить сек
рет і причина заперечування 
нам основних прав на віль
ну, незалежну державу, хоч 
гасло самовизначення лу
нає лицемірно й єхидно з 
уст провідних мужів світу. 

Світ мусить усвідомити, що 
постання української дер
жави захоронить його пе
ред майбутньою небезпе
кою російського імперіяліз-
му. 

Моральна внутрішня си
ла, цей потенціял здорової 
нації дають нам запоруку, 
що „Встане Україна", 

Юліян Мовчан 

КНИГА ЛЮБОВИ ДО УКРАЇНИ 
І РІДНОЇ МАТЕРІ 

Микола Щербак, „ Чебрець", вибрані поезії, 
Видавництво „Компютопринт", ЗСА, 1991, ст. 272. 

Я пізнаю шляхи Твої 
й мости, 

Дівча і спів, почутий 
коло броду... 

І тому, в години „смутку і 
знемоги", коли, здається, 
вже немає „сил, надій і 
крил", йому „враз, як вітер 
серед поля, як спів, як ра
дість золота, злетить по
ривно: Україна! — і вже 
душа моя ожива" (Ст. 49). 

А опинившись біля Нія-
ґарського водопаду, автор 
розпачливо вигукує: 

Ніяґаро! Гордосте 
Канади! 

Водяна стихіє на землі! 
Я дивуюсь і дивлючись 

на тебе, 
Згадую, здригаюсь, бо мені, 
Показався під просторим 

небом 
І несамовитіший 

стократ, 
Ненаситець — твій 

Дніпровий брат! 
(Ст. 118) 

Але добре усвідомлю
ючи, що якби обставини не 
змусили людину тікати з 
рідної батьківщини, тоді не 
виникла б проблема уболі
вання та туги за рідним 
краєм, Щербак одночасно 
усвідомлює, що треба ро
бити все можливе аби бодай 
його нащадки не опинилися 
б перед такою самою про
блемою. І тут йому прихо
дить на думку Святославо-
ве — „Іду на Вас!" Він пише: 

...Ще прийде він —- новітній 
Святослав, 

І полетить стоусто крізь 
стожари 

„Іду на Вас!" — 
як віщування кари — 

Приреченну у відблисках 
заграв... 

(Ст. 203). 
Про це він більше пише в 

таких віршах, як „Листо
пад", „Крути", „Біля База
ру", „Київ", „Майдан Со
фії" та в інших поезіях. 

Окрему поему — „Шлях у 

письменникові і лицареві, 
який героїчно загинув у рево
люційних лавах борців за 
волю України 23-го грудня 
1944 року в селі Юшковйчі 
біля Ходорова. Разом з ним 
загинули також вояки У ПА 
Борис Орел-Вільшинський 
та Кость Цмоць. До однієї з 
пісень цієї поеми „Гей, хлоп 
ці, ударим прибоєм" Симон 
Вожаківський скомпонував 
музику. 

Не з меншою силою сво
го поетичного таланту поет 
виливає свою тугу і родин
ну любов до своїх рідних — 
зокрема, батьків, яким він 
присвятив кілька своїх кра
щих віршів. Зокрема, особ
ливо зворушливим є його 
вірш в пам'ять своєї ма
тері — „Душа в тривозі", 
який свого часу вже появив
ся на сторінках нашої преси 
але який бодай скорочено 
варто й тут навести: 

Приснилося: — стара 
хатина, 

І листя й сонце на грядках, 
Весела мати у кохтині, 
І я у мами на руках. 

1 я здригаюся... О, мати! 
Душа в тривозі і журбі: 
Ти так дала мені багато, 

А я так мало дав тобі!... 
(Ст. 216) 

Чи знайдеться хтось серед 
нас, хто не підписався б під 
словами вищенаведеного 
вірша? Іншими словами, як 
то кажуть, поклавши „руку 
на серце" запитаймо себе — 
чи всі ми оцінили чи оціню
ємо нашу маму в такій мірі, 
в якій вона дійсно заслуго
вує? Правда, мине багато 
років і ми аж тоді це усві
домимо і будемо каятися, 
чому, мовляв, ми тоді, коли 
ще жили наші батьки, були 
„не такими", якими ми по
винні бути. Ну, але так воно 
вже є і напевно так буде 
завжди — прийде каяття та 
вже не буде вороття!... І 
тому дружня порада для 
всіх тих щасливців, які ще 
мають своїх батьків — оці
нюйте їх і будьте їм вдяч
ними за все те добре, що во
ни для вас зробили і роблять 
ще тоді, коли вони живуть. 
Після їхнього відходу ва
шої вдячности вони вже 
ніколи не почують... 

Не забув Микола Щербак 
також про свого батька, яко 
му він присвятив свій сим
волічний вірш — „Ба ляд а 
про сусідів". 

В цілому, на мою думку, 
Микола Щербак належить 
до одного з найвизначніших 
сучасних поетів ліричного 
жанру. І якщо він не в пов
ній мірі виявив свій літера
турний хист (подібне мож
на сказати про багатьох 
інших наших майстрів пе
ра), то в цьому в значній 
мірі причиною є наші емі-
ґраційні обставини. Як ко
лись дуже влучно сказав 
наш поет Теодор Курпіта 
(вже давно не живе), емі
грація була і є дуже непри
датним літературним під
сонням. Я б сказав навіть 
більше — еміграція є літе
ратурною смертю для іншо
мовного поета чи письмен
ника. Чому — це для кожно
го повинно бути зрозумі
лим. 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Іван Кедрин 

Михайло Черешньовський 
Український Музей у Ню 

Йорку влаштував ретро
спективну виставку творів 
скульптора Михайла Че
решньовського. Відкриття 
виставки відбулося у не
ділю, 20-го листопада 1991 
року в спільному з Україн
ським Конгресом Коміте
том будинку на нюйорксь-
кому Давнтавні. Марія Шу
ст привітала гостей — по
над 100 осіб від Українсь
кого Музею і один із най
кращих наших мистецтво
знавців, Богдан Певний, від 
крив виставку. А втім, він 
обмежився до дуже прияз
них слів на адресу мистця і 
мало говорив про суть ми
стецтва Черешньовського. 

Михайло Черешньовсь
кий — реаліст, який ство
рив собі власний стиль. Вла 
сний стиль — це доказ по
над пересічности кожного 
образотворчого мистця. 
Твори Черешньовського не
подібні до творів Григора 
Крука, наче тесаних соки
рою, ані до творів антипода 
Крука — делікатного мінія-
тюриста Капчушенка. При
кметною рисою усіх творів 
Черешньовського є їхній 
естетичний вигляд — ми
стець кладе найбільший на
тиск на красу твору, як його 
духову вартість. Це найкра
ще доказано на його сла
ветній статуї Лесі Українки. 
Ця наша неповторна поете
са, яка в нашій літературі 
займає місце поруч із Шев
ченком і Франком, не від
значалася фізичною кра
сою. Черешньовський оду
хотворив її обличчя, зробив 
її малощо не красунею. Це 
шукання краси видне у пло-
скорізьбах Богоматері. До 
речі: Черешньовський вда
чею добряга, роздавав без 
платно свою настінну пла-
кету Богородиці різним 
установам і приватним осо
бам — власники цієї плаке-
ти повинні знати, що її ав-
тором є Михайло Чере
шньовський. 

Але він скульптор творів 
різних вимірів і різних роз
мірів. У церкві св.Івана 
Хрестителя у Гантері, Н.Й. 
пишається його прегарний 
іконостас з малюнками 
Петра Холодного мол. і 
там же звисає над полови
ною невеликої святині його 
великий дерев'яний свіч
ник. На всіх творах Чере
шньовського видно сліди 
краківської Академії мисте
цтва. Студіювало там чи
мало українських мистців. 
Найвидатнішими з них 
Олекса Новаківський і Лев 
Ґец. Перший з них створив 
— під протекторатом Ми
трополита Андрея — влас
ну школу, з якої між інши
ми вийшов один із найви-
датніших наших сучасних 
мистців-малярів Михайло 
Мороз — другий, Лев Ґец, 
став на схилку свого життя 
професором цієї своєї Аль-
маМатер. Перший і єдиний 
українець на тому станови
щі. У кожному званні пись
менникам журналістам і 
образотворчим мистцям 
потрібно крім таланту — 
освіта. Черешньовський, як 
багато інших, має ці обидві 
прикмети. 

Коли говорити про осо

бисті прикмети Михайла 
Черешньовського, то, ма
буть, на перше місце треба 
покласти його скромність. 
Якось так склалося, що в 
ряди образотворчих мист
ців закралася негарна риса 
еготизму. Автор цих рядків 
пригадує собі, що на одній 
збірній виставці один видат 
ний мистець ходив від експо 
нату до експонату і бурмо
тів: „Самі генії, самі генії". 
Я знав і приятелював з 
отим мистцем ще з львівсь
ких передвоєнних літ, зачув 
це, підійшов до нього і ка
жу: „А ти хотів би бути тіль 
ки єдиним генієм, — до
зволь також іншим бути 
таким". Мій приятель, який 
мав почуття гумору — 
всміхнувся і заявив „Маєш 
рацію"... 

Влаштування виставки 
Черешньовському — це бу
ла шляхетна ідея, треба 
висловити за це щире при
знання Музеєві, зокрема за 
зібрання численних експо
натів. Але, без образи, були 
там два великі „але". Ви
ставка відбувалася у двох 
залях —на другому і на че
твертому поверсі. Відвіду
вачі не знали цього і бігали 
чи їздили віндою між тими 
залями. На другому поверсі 
відбулося відкриття і там і 
був Михайло Черешньовсь
кий з своєю дружиною 
Людмилою, там же був бу
фет. Кімната ця невелика, 
люди тиснулися, не було 
змоги й атмосфери розмов
ляти з мистцем. Він теж 
обмежився до короткого 
„Дякую", — був глибоко 
зворушений такою масою 
відвідуючих. До речі: зі 
своєю дружиною Людми
лою познайомився Михай
ло, як добровілець у рядах 
Української Повстанської 
Армії. Від довгих літ він 
хворіє — має слабе серце — 
сміливо молгна сказати, що 
своє життя ї свій теперішній 
стан здоров'я, коли скінчив 
80 років, завдячує пані 
Люді. 

Другим поважним „але" 
була відсутність каталогу. 
Каталог — це документа
ція творчости мистця. Тям
лю, що багато років тому у 
залях Об'єднання Мистців 
Українців в Америці, голо
вою якого є від літ Михай
ло Черешньовський, відбу
лася виставка образів сі
мох сучасних мистців — це 
була справжня еліта мис
тецтва, кожний із них не
пересічний творець. Не бу
ло каталогу й коли знай
деться ще колись совісний 
історик українського обра
зотворчого мистецтва в 
діяспорі — промовчить ту 
подію. Не знаю, може й був 
каталог виставки Череш
ньовського, але його я не 
дістав. Тому прошу виба
чити, що ця згадка — тро
хи пізна і дуже поверхов-
на. 

Черешньовський мав змо 
гу переконатися, як його 
шанують як мистця і люб
лять як людину. Між чис
ленною громадою відвіду
вачів виставки були й такі 
видатні мистці, як Святос
лав Гординський, Зеновій 
Онишкевич і Зенон Голу-
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День Подяки 

З-посеред десятка так званих легальних не 
релігійних свят з Америці найшвидше прийнявся 
і найглибше закоренився День Подяки. Засвоїли 
собі його люди всіх рас, національних груп і 
віровизнань, бо для всіх найдорожчою є — ро
дина. А День Подяки — це день родини. Як за 
одним столом на Свят-Вечір під Різдво Христове 
збирається родина і запрошені найближчі са
мотні приятелі, так і в День Подяки всі члени 
родини і запрошені найближчі приятелі спільно 
відзначають цей день. І ледве хто про це думає, 
що започаткували це свято перші поселенці на 
північно-американському континенті, які дяку
вали Господеві, що дозволив їм пережити вий
нятково важку, сувору зиму. Відтоді це зветься 
Днем Подяки, щоб дякувати Всевишньому за все 
те, що дарував нам. 

Теперішній час страшенне злібералізований 
і зматеріялізований, і не тільки в Америці, але і в 
інших країнах зросло злочинство і настав жалю
гідний упадок моралі. Церква притягає людей, у 
неділі і свята всі святині в Америці без різниці 
віровизнання — повні. Добре, що існує традиція, 
щоб у неділю і свято піти до церкви. Кожна 
позитивна традиція — добра. День Подяки 
ввійшов вже у традицію і ніхто в Америці не може 
уявити собі кінця місяця листопада без Дня 
Подяки. 

Для нас, українців в Америці, цьогорічний 
День Подяки має особливе значення. Вже за 
кілька днів буде перше грудня. Це для нас не 
буде звичайна календарна дата, получена із 
щорічною журбою, щоб не було злющої, сніго
віями окутаної зими. Перше грудня 1991 року 
має стати для України тим, чим став 22-го січня 
1918 року, днем тріюмфу самостійницької по
літичної думки. І тому у цьогорічному Дні По
дяки — треба дякувати Господеві, що діж
далися такого історичного часу, і треба просити 
Всевишнього, щоб перше грудня в Україні 
виправдало наші сподівання. 

У пропам'ятний вересень 1939 року втікали 
маси українців на захід перед ордою, яка сунула 
від сходу. Нова іміграція в Америці здебільшого 
галицька, — тільки ті наші наддніпрянські зем
ляки подалися далі на еміграцію, які опинилися 
в Польщі, частина з них в Галичині, після програ
ної визвольних змагань у листопаді 1920 року — 
70 років тому. Від того часу виростає вже третя 
Генерація. Але батьки й діди вщепили своїм 
дітям і внукам глибокий сантимент до батьків
щини батьків і дідів, передаючи їм у першу чергу 
те, що найдорожче кожній свідомій свого „я" 
людині — рідну мову. Цьогорічний День Подяки 
наче автоматично насуває думку: чи можна було 
осінню 1939 року сподіватися, що напереломі 
осені й зими 1991 року буде вирішуватися, чи 
захоче український народ мати свою ні від кого 
незалежну державу, чи ще не дозрів до тієї 
свідомости! 

Америка перестала бути тим „перетоплю
ючим казаном", яким була для різнонаціональ-
них іміґрантів тому 100 літ. Але процес при
родної асиміляції могутній, можна його зу-
пинювати, можна робити з ним компроміси, але 
не можна цілком його виелімінувати. Здвиг руху 
національного відродження в Україні, який 
швидко перейшов у політичний самостійниць
кий рух — це могутній несподіваний застрик 
патріотизму в українську громаду у діяспорі. Яка 
радість, що цим рухом і наша молодь захопилася 
і в нього включилася. І це ласка Господня, що 
таке сталося. Людина згадує вчорашній день, із 
найбільшим смутком згадує минулі дні, в яких 
відійшли у вічність наші найдорожчі. Але живе 
нинішнім днем і думає про день завтрашній. 
У цей наш теперішній День Подяки подумаймо 
про те, що ми вчора отримали від Всевишнього і 
просім Його, щоб дав нам той завтрашній день, 
про який мріємо. Щоб із хвилиною перемоги 
референдум в Україні — ввесь світ визнав неза
лежну українську державу. 

ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ Міжнародна Амнес-
тія звинуватила учасників збройного протиборства в 
Югославії у невиправданій жорстокості щодо мирного 
населення і військовополонених. Серед фактів, оприлюд
нених Міжнародною Амнестією, названо випадок, коли 
сербські четники застрілили в селі Сетковачі двадцятеро І 
довільних осіб, в тому числі п'ять старих жінок. І 

Мабуть, автор не випад
ково дав назву своїй збірці 
поезій „Чебрець". Бо з Ен
циклопедії України довіду
ємося, що чебрець — це рід 
кущів з родини губоцвіт-
них, яких на Україні є аж 36 
родів — в тому числі найпо
ширеніший — широколи
стий, який в латинській мові 
відомий під назвою „ти-
мус", тобто, душа або дух, 
який в медицині застосову
ється як лік при захворю
ваннях дихальних шляхів. 
Ось цим тимусом або „ду
хом" любови до України та 
рідної матері пронизана вся 
збірка поезій нашого відо
мого поета на еміграції Ми
коли Щербака — автора 
шістьох (і тому числі однієї 
неопублікованої „Цвітін
ня") збірок поезій. 

Якщо йдеться про любов 
до рідної батьківщини та 
невигасаючої за нею туги, 
то тут автор до збірки до
ходить до ідеалізування 
навіть того, що здавалось 
би не може заслуговувати. 
Наприклад, згадуючи про 
не раз досить сувору україн
ську зиму, поетові ввижа
ється, що там наші вишні 
покриваються не снігом чи 
льодом (інеєм), але... „роз
квітають цвітом білим"... У 
вірші „Зимові етюди" (ст. 
195) він пише: 

У сад тополі вийшли 
В диві занімілім 

Побачили, що вишні 
Розквітали цвітом 

білим... 

І тому однією з найбільш 
улюбленіших тем писання 
для Щербака є Україна. Під 
цим словом він розуміє не 
тільки країну але і все, чим 
вона виповнена і що її ха
рактеризує як край, подіб
ного якому немає в цілому 
світі. На ст. 40 він пише: 

О, Україно! Це Ти, це Ти! 
Я пізнаю Твою красу 

і вроду, 

Д-р Тамара Булат 
Київ 

СПІЛЬНО РОЗВИВАТИМУТЬ 
ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВО 

I I I . 
З особливою увагою присутні прослухали доповідь 

д-ра Ярослава Дзири з Києва. Вік свідомим текстологом і 
знавцем літописів, досліджував літописи Величка, 
Грабянки, „Історію Русів", видав літопис Самовидця; ще у 
1971 році віднайшов рукописну працю Миколи Зерова, 
присвячену Грабянці. Тема, яку запропонував Ярослав 
Дзира „М. Грушевський і українське літописання XVII-
XVIII ст." висвітлюється вперше. Доповідач наголосив на 
вийнятково цінних теоретичних спостереженнях про 
вплив „літератури козацьких канцеляристів" на українське 
національне відродження XIX сторіччя, зокрема на 
творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Костомарова. 
Думки Михайла Грушевського про твори „козацької 
інтелігенції" як історичного джерела Хмельниччини та 
історії України другої половини XVIII сторіччя також 
мають неперехідне значення. Коли в середині XIX 
сторіччя були опубліковані документальні матеріяли 
надійшов час критики мемуарів як єдино знаного джерела. 
Проте Грушевський справедливо вказав, що вони й далі 
залишатимуться видатними історико-літературними 
пам'ятниками певної доби. Свої теоретичні висновки 
Грушевський висловив у трьох статтях — „Самовидець 
Румньї и его позднейшие отражения" (1932), „Об украин-
ськой историографии XVIII сторіччя. Несколько сообра-
жений" (1943) та „З історичної фабулістики кінця XVII ст." 
(1935). Ці статті були написані в тяжкий для Грушевського 
період, коли він був висланий з України і відірваний від її 
наукових центрів. 

У знайденій Я. Дзирею третій статті, що була 
опублікована українською мовою у збірнику „Академику 
Н.Я. Марру. Юбилейньїй сборник" (Москва-Ленинград, 
1935) вже після смерти М. Грушевського, обґрунтовано дві 

1 науково важливі проблеми. Перша стосується методології 
і використання історичних джерел іноземними істориками, 

що цікавились Україною. Друга — текстології. Саме 
Грушевському як текстологові належить пріори
тет у відкритті джерел, на які спирався автор „Історії 
Русів". Джерелом для останнього слугувала праця 
французького історика Ж.Б. Шерера „Annates de Petit 
Russie" (т. 2), який у свою чергу спирався на українське 
джерело — „Краткое описание Малороссии" невідомого 
автора XVIII сторіччя. 

У своєму виступі Я. Дзира торкнувся питання 
використання літописних першоджерел при публікації або 
дослідженні певної проблеми. Не спричинилось до гострої 
критичної оцінки ним проф. Омеляна Пріцака, а також 
видання літопису Грабянки Гарвардським університетом. 

З великою увагою прослухали присутні доповідь д-ра 
Антоновича, онука Володимира Антоновича, „М. Гру
шевський в листуванні Івана Франка". Доповідач доклад
но висвітлив проблему листування між двома діячами 
української культури і науки, що є цінним джерелом для 
розуміння громадсько-культурного життя Наддніпрянсь
кої України та Галичини, історичної правди. Свого часу, як 
вказав вчений, 100-річний ювілей з дня народження І. 
Франка у 1956 році причинився до нових засуджень 
„буржуазного націоналіста" Грушевського, який нібито 
всіляко принижував, поборював і нищив „революційного 
демократа" І. Франка. Автор доповіді висловив здивуван
ня, що у 50-му томі творів І. Франка упорядники опубліку
вали 43 з усіх збережених 45-ти листів до М. Грушевського 
і з невідомих причин залишили неопублікованими інші. На 
жаль, листів останнього до І. Франка нема у наукойому 
обігу. 

Аналізуючи листи І. Франка до інших осіб, М. 
Антонович зміг ,реконструювати" чимало фактів і 
відомостей, що пояснюють дружні взаємини І. Франка та 
М. Грушевського, творчу їх співпрацю і характер розход
жень, які, проте, не мали принципового значення. З 
властивою доповідачеві науковою ретельністю і об'єктив
ністю він проаналізував праці, що виходили в Україні і в 
діяспорі, засудив приниження Грушевського як вченого і 
соратника І. Франка, фальсифікаторську позицію окремих 
дослідників, що приділили великому вченому ярлик 
буржуазного націоналіста, заборонили вивчення і поши
рення його творів. 

Професор Наталія Пазуняк в доповіді „Концепція М. 
Грушевського відносно духових витоків української 
літератури" (Філядельфія) і доктор Олександер Домбров-
ський (Ню Йорк) у доповіді „Проблема антів у М. 
Грушевського" порушила проблему концепції М. Грушев
ського щодо витоків духовної культури, зокрема, закорі-
неність прапредків українського народу як автохтона в 
палеоліті й неоліті. Доповідачка наголосила на значенні 
первісних індоєвропейських впливів з III і II тисячоліття 
до н. є., що дали основи флексійної мови, та крито-мікенсь-
кої культури в поєднанні з кимерійськими та іранськими 
елементами. Індоєвропейці застали на землях праукраїн
ців осіле населення з виробленою культурою. Ці висновки 
Грушевського дістали підтвердження з дослідів молодшої 
від нього Генерації істориків-археологів М« Міллера, П. 
Курінного, В. Щербаківського. 

За твердженням О. Домбровського, М. Грушевський 
вважає антські племена предками літописних русько-
українських племен, але ставиться критично до концепції 
якогось політично стабільного міжплемінного антського 
союзу як своєрідного прототипу пізнішої державної 
організації Київської Руси-України. Доповідач однак 
повністю не пристав до цієї тези і вказав, що аналіза 
візантійських джерел та тодішніх племінно-етно-політич-
них відносин південно-східньої Европи таки промовляє за 
існування, як на тодішню добу, етнічно-політичних 
відносин реального, міжплемінного, політично-військово
го союзу антських племен з певними виявами державної 
організації ранньоісторичного стилю та бурхливої доби 
великого переселення народів на євразійських просторах. 

Професор Григорій Логвин із Києва, ніби продовжу
ючи думку попередніх доповідачів, наголосив, що 
систематична, естетична та історична метода, якою воло
дів Грушевський, дозволив йому вільно орієнтуватись у 
сучасних йому надбаннях археології, архітектури, мистец
твознавчих наук. Торкаючись питання архітектури княжої 
доби і таких споруд, як Десятинна церква, Софіївський та 
Успенський собори, Михайлівського Золотоверхого та 
Видубицького монастирів, інших архітектурних творів 
XII ст., вчений відзначив їх близькість до храмів Вірменії 
та Грузії („Історія України-Руси", т. І, с. 419). 

Закінчення буде. 
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Сестри св. Василія Великого були особливими гістьми 
під час гостини з нагоди перевибрання Сестри М. 
Кекилії, ЧСВВ, президентом Менор Джуніор коледжу. 
Зліва стоять: Сестри Анна, Ґермана, Беніґна , Павля і 
Кар ля; сидять — Сестри Єримія, колишній президент 
Менору, Кекилія, президент, М. Кляра, провінціяльна 
настоятелька Сестер Василіянок і колишній президент 
Менору, і с. М. Франциска, декан студентів і директор 
СОУК Менор коледжу. Сестра Кекилія — це перша 
ґрадуантка Менору, номінована президентом вдруге. Ґі 
поновлене урядування почалося 1-го липня 1991 року. 
Гостину підготовив учительський збір і персонал 

Менору. 

, Спадщина" працює для України 
Довший час працює у нас 

Науково-Дослідне Товарис
тво Культури й Історії Ук
раїни „Спадщина", яке очо
лює Зорія Малаховська. 
Прибула вона молодою дів
чиною до ЗСА, здобула ви
соку освіту і поставила пе
ред собою завдання — піти 
слідами своїх батьків, пра
цювати для України. Голо
вним завданням 3. Мала-
ховської було і є виправлен
ня помилок у науковому 
світі, що „Україна — це не 
Росія, а українці — не росі
яни". Праця нелегка, бо 
впродовж світової історії 
Україна була занотована як 
Росія, отже, щоб виправити 
цю помилку, треба було, 
що так^скажу, ,,зрушити 
небо і землю". 

3. Малаховська покли
кала до праці Українську 
Спілку Професійних Учи
телів у Ню Йорку, головою 
якої є Ольга Капуста. Вона 
попросила допомоги в Ук
раїнському Гарварді, в 
НТШ, УВУ і УВАН, звер
нулася ДО українських істо
риків і науковців, щоб допо
магали своїми знаннями, 
порадами й зауваженнями. 

Важливе ще й те, що при 
допомозі донечки пані Ма-
лаховської приєднала до 
„Спадщини" молодого аме
риканця історика д-ра І. 
Гуменіса, який працює при 
Шкільній Раді в Ню Йорку і 
тут доня 3. Малаховської 
також працює і сконтакту-
вала маму з д-ром Гумені-
сом. Д-р І. Гуменіс погоди
вся видати виправлену іс
торію України англійською 
мовою, а „Спадщина" док
ладе старань і виправлені 
відомості вмістить в англо
мовних енциклопедіях, у 
шкільних підручниках для 
навчання по всіх школах і 
університетах. 

З вдячности за таке сер
дечне ставлення і зрозумін
ня важливої праці для нас, 
українців „Спадщина" вла
штувала для д-ра І. Гумені
са і його родини прийняття 

Михайло... 
(Закінчення зі crop. 2) 

бець, із молодшої генерації 
Гілярій Зарицький. Михайло 
Черешньовський і його дру
жина вибачать, що цей на
рис списаний з пам'яті, — 
поверховний, пізній і недо
кладний, але — щирий. 

в Українському Народному 
Домі в Ню Йорку 20-го 
жовтня. На зустріч прибули 
друзі „Спадщини", які впро
довж багатьох років були 
дуже пов'язані працею і 
радіють з успіхів. Програ
мою зустрічі проводив д-р 
Солтис. Директор Креди-
тівки „Самопоміч" в Ню 
Йорку д-р І. Сєрант, якому 
„Спадщина" сердечно дя
кує за фінансування такої 
важливої праці, О. Процюк, 
заступниця голови СФУЖО 
і представниця українсько
го жіноцтва при Об'єдна
них Націях вітали д-ра І. 
Гуменіса і його родину і 
дякували за сердечне став
лення до нас, українців. 
Мґр 3. Квіт, голова Світо
вої Асоціяції Українських 
Професійних Учителів, як 
кожного разу, прибув з Фі-
лядельфії. Д-р Олександра 
Ткач, проф. УВУ в Мюнхе
ні, передала потрібні мате-
ріяли і дякувала д-рові Гу-
менісові, що він погодився 
як американець йти зі „Спа
дщиною". Д-р П. Ґойпроф. 
УВУ, з дружиною Олексан-
дрою не відмовлялися від 
допомоги нам. 

Заступник голови Шкіль
ної Ради в Америці д-р Ігор 
Гурин подякував д-рові І. 
Гуменісові за зрозуміння 
великої української пробле
ми, яка тягнеться в нашій 
історії багато років. Галина 
Ціґаш, учителька з краю, 
підтримує старання „Спад
щини". Молоді учительки-
українки в американських 
школах, організаторки на
ших конференцій і зустрічей 
Оксана Кулинич, секретар
ка, і Марійка Женецька, 
фінансова референтка, на
лежать до Спілки Українсь
ких Учителів в Ню Йорку, 
де головою Ольга Капуста. 
Таня Ферара, представниця 
Школи св. Юра в Ню Йор
ку. Важко згадати всіх при
сутніх на зустрічі 20-го жов
тня. Президія „Спадщини" 
сердечно дякує всім, хто 
вміє оцінити таку важливу 
працю. 

На закінчення зустрічі з 
д-ром І. Гуменісом голова 
„Спадщини" 3. Малаховсь
ка передала д-рові І. Гуме
нісові чудову інкрустовану 
касету з вдячності за зрозу
міння і сердечну працю для 
нас, українців. 

Марія Нестерчук 

as Український 
Музичний Інститут 

Америки, Інк. 
ВІДДІЛ в Дітройті, Миш. 

та 
45-ий Відділ Союзу 
Українок Америки 

Неділя, 8-го грудня 1991 p., год. 4-та по пол. 

К О Н Ц Е Р Т 
в пам'ять 

МАРТИ КОЛТУНЮК-ТАРНАВСЬКОЇ 

ТАІСА БОГДАНСЬКА 
піяністка 

В програмі твори: Баха, Бетговена, Вебера, Мендельзона, 
Шопена, Дебюссі, Довженка і Кос-Анатольського. 

Дохід призначений на віднову Богословської Академії 
у Львові. 

аля Початкової Школи Непорочного Зачаття 
29500 Вестбрук, Воррен, Миш. 

УКРАЇНА ПРОБУДЖУЄТЬСЯ! ДОПОМОЖІТЬ 
ЇЙ ВКЛАДОМ ВАШОЇ ДИВІДЕНДИ 

У ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ - УНС! 

Український Національний Музей 
у Чикаґо 

Ми вже знаємо з попе
редніх статтей про музей 
та його значення, що їх ра
ніше писав проф. д-р Ми
хайло Біда, що слово му
зей походить від мітоло-
гічної богині — Музи та 
про те, що музей — це храм 
Музи, а також, що він є 
культосвітньою устано
вою, яка збирає, береже та 
експонує пам'ятки нашої 
історичної і мистецької ку
льтури. 

Сьогодні Український На 
ціональний Музей у Чика
ґо знаходиться при 2453 
Чикаґо аве Захід. В Музеї 
знаходиться цінний архів, 
який зберігає безцінні пер
лини, зібрані в різних періо
дах матеріяли з різних га
лузей науки і знання: істо
рії, культури, літератури, 
мистецтва, релігії, медици
ни, економіки, побуту, тех
ніки, географії і т. д. 

У зв'язку із занепадом 
комуністичної диктатури в 
Україні та Росії, в діяспо-
рі українці розпочали про-
паґандивні кличі за вста
новлення незалежної Укра
їни. 

Це очевидно добре, пот
рібне й похвальне діло, але 
при цьому ми не повинні за
бувати своїх обов'язків суп
роти наших потреб на по
селеннях. Ми повинні не за
бувати про Український На 
ціональний Музей у Чика
ґо, який має добрі й кон
структивні пляни розбудо
ви. Але щоб ці раціональ
ні пляни зреалізувати, на це 
потрібно більших матері-
яльних засобів, більших 
коштів. Хоч наш Музей во
лодіє певною сумою гро
шей, їх замало, щоб розбу
дувати й улаштувати мо
дерний дім, який гідно реп
резентував би українську 
громаду в Чикаґо. На таку 
благородну ціль гроші по
винні зібрати таки наші лю
ди, що живуть у Чикаґо та 
околиці, котрі зараховують 
себе до української етніч
ної групи і котрим лежить 
на серці й сумлінні добро й 
престиж нашого народу. 
Ми повинні розуміти неза
перечну істину, що репре
зентативний та гарно улаш
тований Український Наці
ональний Музей у Чикаґо 
для чужинців — це україн
ська амбасада у діяспорі, 
яка містить у собі безцінні й 
подиву гідні шедеври на
ших національних скарбів, 
призбираних шляхетними 
людьми на протязі значно
го відтинку часу нашої іс
торії... 

Зрозуміло, що наша твор 
ча праця і всяка діяльність 
у ділянці науки, мистецтва, 
політики, економіки та гос
подарських надбань, час і 
важко запрацьовані гроші, 
витрачені на наші етнічні 
культурні потреби, пропа
ли б без сліду, якщо б ми це 
мали свого Українського 
національного Музею... Все 
проминає, але наша твор
ча праця зостанеться для 
майбутніх поколінь, які бу
дуть шукати слідів нашої 
діяльносте в музейних ар
хівах і експонатах. Зовсім 
подібно, як ми у сучасній 
порі досліджуємо ту діяль
ність давніших українських 
поселенців тут, в Америці. 
Це була творча праця в різ
них наукових, культурних, 
релігійних, освітніх, госпо
дарських ділянках, що про
вадили її наші люди так, як 

Володимир Барагура 
МЕЧ і КНИГА 
Історичні оповідання 

для молоді. 
Ілюстрації П. 
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S V O B O D A B O O K S T O R E 
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уміли. Вони залишили по 
собі сліди своєї важкої та 
мозольної праці, якою ми у 
сучасну пору направду мо
жемо гордитись. Вони, у 
більшості звичайні люди, 
навіть без вищої освіти, зу
міли не тільки втриматися 
на поверхні тодішнього 
життя, не піддаючись зне
вірі серед чужого оточен
ня, але й зуміли в та
ких трудних обставинах 
розвивати свою націона
льну культуру й своє гос
подарське життя. Так само 
й прийдешні покоління бу
дуть шукати слідів нашої 
творчої праці тут, на посе
леннях, де все це буде зафік
соване в різних докумен
тах і експонатах в Україн
ському Музеї у Чикаґо. І 
коли б не було його, то вся 
наша праця пропала б без
слідно. 

Отож в Українському На
ціональному Музеї в Чика
го містяться неоцінені ба
гатства живої скарбниці на
шого народу, які були вит
ворені на нашій рідній, а 
також тут, у прибраній ба
тьківщині — Америці. Тут 
можна з приємністю огля
дати гарно виконані порт
рети наших славних князів, 
гетьманів, генералів, пись
менників та визначних лю
дей науки з різних наших 
історичних епох, а також із 
часів наших визвольних 
змагань. 

Особливо цінною є експо
зиція народного одягу — 
від бойківського до пол
тавського. Можна огляну
ти різні книжки наукового 
та белетристичного зміс
ту. Музей володіє цінною 
колекцією портретів виз
начних американських пре
зидентів, різними амери
канськими інсіґніа (відзна
ками) — золотими й сріб
ними медалями американ
ських президентів, Є тут іс
торичні цертифікати, що 
були надані американськи
ми президентами для ук
раїнця — проф. д-ра М. Бі
ди, а також багато інших 
документів, листів і гра
мот, що мають історичне та 
політичне значення. 

При нагоді подаю склад 
Управи Українського На
ціонального Музею і Ради 
Директорів у Чикаґо на 
1990-92 роки: д-р Юрій Гри-
целяк — президент, мґр 
Орест Городиський — 1-ий 
заст. голови і екзек. дирек
тор, Ярослава Пашен — 2-
ий заст. і голова фінансо
вої реф., Юрій Бозьо — ка
сир, Ореста Яримович — 
секретар (була вибрана, але 
по певному часі зрезиґну-
вала). 

Рада Директорів: д-р 
Юрій Грицеляк — прези
дент, мґр Орест Городись
кий, Ярослава Пашен, Оре
ста Яримович, д-р Пилип 
Демус, Ореста Фединяк, 
мґр Еміліян Басюк, Святос
лав Личик, Ярослав Ганке-
вич. 

Комісії: імпрезова — Єв
генія Б'яла, мистецька — 
Ольга Мрочко-Калимон, 
зовнішніх зв'язків — Фе
дір Ступень, організаційна 
— Марія Гарасовська-Да-
цишин, господарська — 
Павло Слободян. Архівар 
— мґр. Еміліян Басюк, біб
ліотекар — Адріяна Піле-
цька. Зовнішня репрезента
ція — Стефанія Головач. 
Кустош Музею — Оксана 
Теодорович. Вільні Члени: 
Євгенія Б'яла, Юлія Наза-
ревич, Соломія Кавка. Кон
трольна Комісія: д-р Павло 
Пундій, д-р Ігор Микитюк, 
дир. Петро Семків. 

На закінчення цієї стат
ті закликаю наших людей, 
котрі живуть у Чикаґо й 
околиці, частіше відвіду
вати Український Націона
льний Музей. Гак водить
ся в усіх культурних і доз
рілих народів, не тільки в 
Европі, але і в інших части
нах світу. 

В.П. 
Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 

внутрішні хвороби 
приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Адреса у Мангеттені 
ROCKEFELLER CENTER 

630 5th Ave., Room 1803 
New York, N.Y. 10020 

Адреса у Квінсі 
105-37 64th Avenue 

Forest Hilis, N.Y. 11375 
(718)4590111 

Допомога дшізійників жертвам 
чорнобильської катастрофи 

Під час бенкету, влаштованому Канадським Товарист
вом Прихильників Руху 27-го жовтня в Торонто, голова 
Крайової Управи Братства кол. вояків 1-ої УД У НА Лев 
Бабій передав голові Товариства, Прихильників Руху 
Ерастові Гуцулякові чека на суму 23,533 дол. на Фонд 
допомоги дітям Чорнобиля. Цю суму зібрали станиці 
Братства поміж своїми членами під час різдвяної 
коляди. Додатково, станиця Тандер Бей переслала 235 
дол. на цю ціль через Суспільну Службу. На світлині 
(зліва): К Когутяк, секретар Б-ва, Е. Гуцуляк, Л. Бабій, 

П. Микуляк, касир КТПР. 

В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого найдорожчого 

МУЖА і БАТЬКА 

Михайла Лехіцького 
відправляться 

СЛУЖБИ БОЖІ 
в церкві св. Юра в Ню Йорку 

в п'ятницю, 6-го грудня 1991 р. о год. 6-ій веч. 
а також у Римі і на Україні 

Про молитви за спокій душі покійного просять 
дружина КАТЕРИНА з синами 

У ШОСТУ думну річницю ВІД)фДу у ВІЧНІСТЬ 
моєї найдорожчої, незабутньої 

ДОНІ й СЕСТРИ 

бл. п. 
ЛІДІЇ ШУЛЬ 

будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ 
8-го грудня 1991 року 

в церкві св. Юра в Ню Йорку; 
в церкві Пресвятої Богородиці, Норт Порт, Фл.; 
в соборі св. Юра у Львові. 

Прошу згадати покійну в цей день у своїх молитвах: 
мама ВІРА з родиною 

З глибоким жалем повідомляємо 

що 25-го жовтня 1991 р. відійшла у вічність 
наша найдорожча 

ДРУЖИНА і МАМА 

бл. п. 
АННА ЛАЗЕБНА 

з роду МОКИЙ 
ПОХОРОН відбувся 29-го жовтня 1991 р. з української 

католицької церкви св. Миколая в Пассейку, Н. Дж. 

муж — МИКОЛА 
син— АНДРІЙ 

Ділимося сумною вісткою, 
що в понеділок, 25-го листопада 1991 р. 

ІВАН СКОРОХОД 
ПАНАХИДА в середу, 27-го листопада 1991 р. о год. 7-ій 

веч. в похоронному заведенні Литвин і Литвин, Юніон, Ню 
Джерзі. 

ПОХОРОН в п'ятницю, 29-го листопада о год. 9-ій ранку 
в церкві св. Тройці в Ірвінґтоні, Н. Дж., а опісля на україн
ський православний цвинтар св. Андрія в C. Бавнд Бруку, 
Ню Джерзі. 

Залишені у смутку: 
дружина — ВАЛЯ 
син - МИКОЛА з дружиною ЯНІНОЮ 
внуки - ТЕРЕСА і ГАЛЯ 
брат - АЛЕКСАНДЕР 
сестра - ВІРА КОЛОСОК 

У СОРОКОВИЙ ДЕНЬ 
Ділимося з Фаміліянтами й усіма пластунами 

сумною вісткою, що 21-го жовтня 1991 р. 
відійшов на Вічну Ватру 

наш Начальний Пластун, 
пл. сен. керівництва, 

Архидідько Парасілюс 

Юрій Старосольський 
Просимо усіх згадати нашого фаміліянта в своїх молитвах. 

Складаємо наше глибоке сп!* чуття дружині Оксані, донці 
Анні, сестрі Уляні та дальшій родині. 

Велике Плем'я Лісові Чорти 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього, дня 3-го жовтня 1991 р. 

ІІСТЬ 
ІМАМА 

бл. п. 
Параскевія Підстригач 

Цією дорогою складаємо щиру подяку о. К. Калинов-
ському за відслуження Панахиди, похоронні відправи та 
відпровадження тлінних останків на цвинтар св. Андрія. 

Сердечна подяка протопресвітереві А. Селепині за Па
нахиди над могилою. 

Щиро дякуємо проф. Лібацькому, Оксані Лобачевській 
та інж. Л. Пахолюкові, за звеличання гарним співом похо
ронних відправ. 

Сердечно дякуємо д-рові І. Макаревичеві за солідну лі
карську опіку протягом багатьох років хвороби мами. 

Щире спасибі Миколі і Зіні Миськів за організацію і пе
реведення поминального обіду та збірку пожертв на добро
дійні цілі. 

Особлива подяка Зіні Іллюк, за відвідування хворої ма
ми в шпиталі та вдома, і за слова розради в годинах нашого 
горя. 

Дякуємо Валі Якимчук, Раїсі Черни та інж. Л. Похолю-
кові за теплу згадку і щирі слова прощання під час тризни 

Безмежно вдячні всім, що вшанували пам'ять мами 
своєю присутністю у похоронних відправах. 

Всім, що особисто, телефонічно чи листовно висловили 
своє співчуття, прислали квіти та зложили щедрі пожертви 
на добродійні цілі — наше сердечне спасибі. 

Нехай Господь благословить вас усіх своїми щедрими 

В пам'ять покійно? вплинули такі пожертви: 

На ФОНД ВІДБУДОВИ ЗОЛОТОВЕРХОГО 
МИХАЙЛІВСЬКОГО МАНАСТИРЯ: 

199 Й9Л: = ЗІНІ ІЛЛЮК-
50 дол. — Т. Дзівак; ^ . ^ 
по 25 дол. - д-р 1.1 Н. Макаревичі, О. Бобровська. 

ФОНД ДОПОМОГИ СЕСТРИЦТВУ УАПЦ в Україні: 
по 100 дол. — Сестрицтво при церкві св. Тройці в Ню Йорку, 

д-р Ю. і Р. Черни; 
по 50 дол. — інж. Л. і В. Пахолюк, І. і А. Черний; 
по 10 дол. — А. Худий, О. Ворона. 

На СИРОТИНЕЦЬ у Бразилії: 
20 дол. — В. Корсунь; 
по 15 — А. Олійник, Л. Деиисенко. 

На УВАН: 
100 дол. — М. і 3. Миськів; 
25 дол. — Оксана Радиш-Міяковська. 

ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ЧОРНОБИЛЯ: 
по 50 дол. — Валя Якимчук, Дарка Якимчук, Марта і Степан 

Коааліви, Ольга Жиглевич; 
25 дол. — Микола і Зеня Мартинюки. 

Вдячні 
СИН і ДОНЬКА 

Ділимося сумною вісткою, 
що вечером, 2-го листопада ц. р. відійшла у вічність, 

заосмотрена Найсвятішими Тайнами 
наша найдорожча 

МАМА, СЕСТРА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

СВ. п . 

МАРІЯ ЇЖАК 
(з дому Пацлавських-Ковальська) 
народжена 29-го січня 1908 р. в Братківцях над Стриєм. 
Виростала в Липицях, де батько о. Іван Ковальський був 
парохом. Абсольвентка гімназії Сестер Василіянок у Львові. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 5-го і 6-го листопа
да 1991 р. в Скрентоні, з участю Впр. отців: о. декана митра-
та С. Гриньоха, о. шамб. Р. Ревака, о. Ґ. Масляка, о. митрата 
Н. Коваля, о. шамб. І. Довгого, о. І. Бекеча, о. Т. Богольника, 
о. Ю. Ворощака і о. декана Н. Івасіва. 

Тлінні останки покійної спочивають на цвинтарі св. Во
лодимира в Скрентоні, Па. 

Попередили її у смерті — її муж, о. (декан) крилошанин 
Богдан їжак, доня Ірена, внук Михась та брати Юліян, Бог
дан, Левко, Мирон і Дмитро Ковальські. 

В глибокому смутку: 
сини - АНДРІЙ, ЗЕНОВІЙ і НИКОЛА 

доньки — ЛЮБА і ГАЛЯ з родинами 
19 внуків і 14 правнуків 
сестра - ІРЕНА ОЧЕРЕТЕНКО з родиною 

в Білорусі 
брат — ІВАН з родиною, Данильче, Україна 

ДОЗЯ з родиною, Пуків, Україна 
СТЕФА з родиною, Севен Гілс, Огайо 
АЛЕКСАНДРА з родиною, 
Саратоґа Спрінґс, Н. Й. 

ПАЦЛАВСЬКИХ, ГОЛОВІНСЬКИХ, 
ЇЖАКІВ, ШУЛЕВСЬКИХ, ГРИВНАКІВ 

І 

Замість квітів на свіжу могилу просимо про жертви на роз
будову духовних семінарій, виписувати на: Seminary Fund — 
Lviv, or Seminary Fund —Washington, D.C. c/o Mr. Andrew Izak, 

1765 Brick Avenue, Scranton, PA., 18508 



СВОБОДА, ГГЯТНИЦЯ, 29-го ЛИСТОПАДА 1991 

Цей бенкет відбувся 6-го 
жовтня 1991 року у примі
щенні Стівенсон Газе. Від
крив його голова бенкето-
вого Комітету Волтер Мар-
фей. Привітавши присут
ніх, передав провід Михай
лові Огроднікові. Він про
аналізував членство і успі
хи праці Українсько-Аме-
риканського Осередку за 
минулі роки. Підкреслив, 
що за минулих п'ять літ 
Осередок вділив студію
ючій молоді стипендій на 
суму 27 тисяч дол. При цьо
му висловив побажання, 
щоб молодші перебрали 
Управу. Згадав також по
мерлих членів, яких вшано
вано однохвилинною мов
чанкою. 

Він привітав посадника 
міста Воррен Бонковсько-
го і Марусю Бек. Молитву 
перед вечерою провів о. 
Христофор Войтина, ЧС-
ВВ. По вечері виступив ді
вочий ансамбль бандурис
ток під проводом Петра 
Потапенка. Свою любов до 
рідної пісні вони виявили 
бездоганним виконанням 
дев'яти мелодійних та по-

Бенкет Українсько-Американського осередку з нагоди 

76-річниці у Дітройті 

ч%к̂ Шщ*̂ Жйй̂ Ж^Ж :&£? .**«*»:*• 

KRAJNIAN AW-гКАЧ CENTTP. INC, 

пулярних пісень, за що при
сутні винагородили їх дов
гими, щирими оплесками. 
Присутні привітали також 
п. Маланюка з його 81-ми 
уроданами і д-ра С. Мам-
чура з нагоди вибору його 
на Українця року. 

Відтак промовляв прези
дент Осередку Степан Ві-
хар. В його промові звуча
ли ноти щирого патріотиз
му, бо закликав всіх укра
їнців до об'єднання та про
сив звертатися до прези
дента Буша з домаганням 
визнання самостійности Ук 
раїни. Він з'ясував цілі Осе
редку та характеризував йо
го організаційну структу
ру. Це передусім поміч ук
раїнській діючій молоді . 
Згадав також конгресмена 
Дейвида Боньера, який при 
кожній нагоді , де тільки 
можна, старається помог
ти українським справам. 
Промовляв також корот
ко посадник Бонковський. 

Відтак наступила роздача 

стипендій. Ст. Віхар попро
сив до помочі Хр. Шалая і 
М. Прийму. Він відчиту
вав прізвища стипендистів, 
подаючи їхні роки і рід сту
дій, нагадавши, що велика 
більшість їх — це абсоль-
венти середньої школи Не
порочного Зачаття. 

Стипендії одержали: То-
ма Боґуш (інж.), Корей Діл-
дай (електроніка), Марко 
Качан (офтальмалогія), Бо
рис Когут (кримінальне пра 
во), Дарія Максимович (учи 
тельство), Ґреґ Мартин (со-
ціяльні науки), Христина 
Тальні (кримінальне пра
во), Володимир Степньов-
ський (пол ітичні науки) . 

Крім цього грошові дота
ції отримали: Садочок 76-го 
Відділу СУА, „Рідна Шко
ла", УСТ „Черник", Фонд 
Українських Студій при 
Вейнському університеті. 

Програму дня закрив мо
литвою о. Вейн Ручґи. 

Зенон Василькевич 

Стипендисти Українсько-Американського Осередку під час бенкету у Дітройті 

Українська фірма ОКСАНА 

ВИСИЛАЄ: 
Пачки з речами: 1 Lb - $2.50 
Пачки з харчами: $ 79.00 та 75.00 
Відеотехніку: PAL-SECAM, 220 Volt 
Медичний інвентар: шприци, голки 
Швейні та в'язальні машини SINGER 
Гроші до України 

Tel: - (908)-925-0717 
1111 E.Elizabeth Ave, Linden, NJ 07036, OKSANA Int'l Trade, Inc. 

Call toll free: 1-800-982-6261 

ПОЛАГОПЖУЄ: 
Запрошення та квитки 

до USA 
Автомобілі в Україні 

Пам'ятники на могилах 
померлих в Україні 

Створилася... 
(Закінчення зі стор. 1) 
Гість з Москви, виконав

чий директор Асоціяції спі
льних підприємств В. Міт-
рофанов, повідомив, що 
привіз пакет пропозицій 
для розвитку приватної іні-
ціятиви і підприємництва, 
підписаний Ґ . Явлінським. 

Закордонні підприємці 
стали частими гостями в 
Україні. Зокрема в Києві 
відбулася міжнародна кон
ференція з розвитку зовніш-

CANADIAN 
INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY 
EXCHANGE СІТЕ * 

ВИСИЛАЄ В УКРАЇНУ ПО НАЙДЕШЕВШИХ ЦІНАХ 

• Авта Лада різних марок — ВАЗ-2106 — $5,205, ВАЗ-2107 — $5.903 
ВАЗ-2108 — $5,835, ВАЗ-2109 — $6,417, Таврія — $3,876 

• Телевізори ,,Електрон" та інші від $325 
• Холодільники - висота - 1.500, ширини - 580, глибина - 600 - від $449 
• Швейні машини фірми „Fappycko" $162-234 
• Пральні машини від $252 
• Полагоджуємо справи у наданні матеріяльної допомоги в Україні 

(переказ грошей протягом 2 тижнів — $1 — 28 крб.) 

Достава протягом 4-7 тижнів. Відборець нічого не платить 
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Найкращим різдвяносвяточним подарунком 
для вашої дружини буде 

ПРОВЕСТИ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 
з ріднею і приятелями 

наСОЮЗІВЦІ! 

Прибудьте на Союзівку і святкуйте з нами! 

В і д 2 4 - 2 5 - г о г р у д н я 1991 р. 
а б о в ід 6 - го д о 7 - го с ічня 1 9 9 2 р. 

Спеціяльна оплата — 6 8 . 0 0 дол. від особи, 
включає: традиційну Святу Вечерю. 
На Різдво — снідання і святочний обід 
з індиком або стейком. 
Включені всі податки і наливне. 
Приймається резервації враз із депозитом 
по 25.00 дол. від особи. 
Оплата за саму Святу Вечерю 17.50 дол. 
від особи тільки за замовленням. 

КРАМНИЦЯ СОЮЗІВКИ 
є відкрита цілий рік 
Маємо великий вибір цікавих 
подарунків під ялинку, 
як і на різні оказії. 

УПРАВА СОЮЗІВКИ 

ньо-економічних ЗВ ЯЗК1В. 
Орган ізаторами її стали: 
міністерство зовнішньо-еко 
номічних зв'язків України, 
Спілка Малих Підприєм
ств, Асоціяція „Італія — 
Україна", київський відділ 
торгового представництва 
Мадярської Республіки та 
інженерно - економічний 
центр „Система". Участь 
взяли директори малих під
приємств, а також спільних 
і закордонних підприємств. 

У Києві 18-го листопада 
відкрилася виставка това
рів з Південної Кореї. Ам-
басадор Республіки Корея 
Ро Мйон Ґон під час зустрі
чі з заступником голови 
Верховної Ради Укарїни 
Іваном Плющем заявив, що 
Корея з задоволенням прий 
має пропозиції України про 
співпрацю. Амбасадор зус
трівся також з міністром 
закордонних справ Анато
лієм Зленком та держав
ним міністром України з 
питань оборонного комп
лексу В. Антоновим. Він 
цікавився створенням наці
ональної армії та розміщен
ням ядерної зброї на тери
торії України. 

ПОМИЛКИ, щ о 
ЗМІНИЛИ СУТЬ 

У статті Марії Храпливої 
п. з. „Харків і Синсиннаті — 
поріднені міста" („Свобо
да" ч. 200 з вівтірка, 19-го 
листопада) має бути: „Нез
вичайне враження викликає 
там, коли почують, що 
хтось від американських 
гостей представляє себе ук
раїнською мовою й нею 
розмовляє". А також треба 
читати: „А принаймні не 
буде мати 'тих українців* за 
противників чи ворогів, бо 
вони ж приймали їх як своїх 
братів і приклад українців 
Америки залишиться не без 
впливу". — Ред. 

МОНСТЕР ЗАКОРДОННИХ справ Лібії Ібрагім аль-
Бішарі відповів відмовою на просьбу британського уряду 
видати двох лівійських терористів, яких звинувачують у 
загибелі літака кампанії Пан Амерікен над Локербі. 

Мрія батька... 
(Закінчення зі стор. 1) 

ніхто, ані ніщо не змінять. 
Натомість інші завжди ма
ли запити і я старався пояс
нювати, базуючи свої від
повіді на переживаннях сво
го останнього перебування 
в Україні кілька місяців 
тому. Особисто я не споді
вався нічого, ніяких вели
ких змін і саме це було моїм 
першим прорахунком, бо за 
цих кілька місяців зайшли 
великі зміни. Найперше — 
це звук української мови на 
кожному кроці і синьо-жов
ті прапори на щоглах, чого 
ще кілька місяців тому не 
було в такій кількості ,а далі 
це вже щось зовсім іншого в 
очах і поведінці прохожих, 
які ходили багато певнішим 
кроком вулицями свого міс
та, а в їхній поставі відчу
валася самовпевненість на
віть до невідомою майбут
нього". 

Сам Київ пишається сво
єю красою, всюди можна 
бачити солідну підготову 
до свята. На Хрещатику 
численні гасла й транспа
ранти українською, англій
ською, гебрейською, росій
ською мовами реклямували 
перед цілим світом, які свят 
кування проходять в столи
ці України. 

В готелі, де перебувала 
делегація ЗСА, відбулася 
подія, що, мабуть, найкра
ще розкаже про те, які зміни 
сталися в столиці України. 
Коли голова делегації Джа-
натан Буш у своїй необіз
наності вранці привітався з 
присутніми російським „До 
броє утро", то один з моло
дих прибічників голови Ве
рховної Ради України Лео
ніда Кравчука чемно звер
нув увагу: „Це, пане Буш, 
по-російськи, а по українсь
кому кажеться ,Добрий ра-

&Zb<?Z*r^^^<3^&&^^ 
В ОТЦІВ ВАСИЛІВН МОЖНА НАБУТИ 

ТАКІ КНИЖКИ: 
ПІЗНАЙ СВІЙ ОБРЯД $20.00 
НАША ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ 15.00 
ПЕРЛИНИ СХЩНІХ ОТЦІВ 15.00 
ГОСПОДИ НАВЧИ НАС МОЛИТИСЯ 5.00 
БОЖІ ЗАПОВІДІ — ДОРОГА ДО СПАСІННЯ 5.00 
A BYZANTINE RITE LITURGICAL YEAR 20.00 
THE CHRISTIAN HERITAGE OF THE EASTERN 

CHURCH 20.00 
Basilian Fathers 

East Beach Drive, Glen Cove, N.Y. 11542 
Ten.: 1-516-671-0545 

MYRON B. KUR0PAS: 

THE UKRAINIAN AMERICANS: ROOTS AND 
ASPIRATIONS 1884-1954 

University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 1991, printed in 
Canada, pp. 534. Price $50.00. 

As Orest Subtelny writes in Forewoord, "since the appearance of Julian 
Bachynsky's 'Ukrainska Imigratsiia v Ziednanykh Derzhavakh Ameryky' in 
1914 no major history of the Ukrainian Americans has appeared." And now not 
only scholars want to know more about "Ukrainian — American experience", 
but also descendants of the immigrants want to know about their parents and 
grandparents, Ukrainians in the country back home want to know more about 
Ukrainian Diaspora, so maligned by Soviet propagandists, also. ..." And for 
Americans, who might soon have to deal with an important sovereign Ukrainian 
state, the past and present aspirations of Ukrainian Americans may increase in 

Маємо на складі нову книжку 
Ореста Субтельного 

"Ukrainians in North America" 
AN ILLUSTRATED HISTORY 

University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 1991, 
pp. 283. Big Format, hard cover, price $45.00. 

В книжці подано дуже чіткий образ життя українців у Пів
нічній Америці, ілюстрований 250 фотографіями з колекції 
різних музеїв. Автор починає з опису політичного і економіч
ного побуту українців в краю і почерез три хвилі еміграції і 
тепер діяспору робить порівнання між життям українців в 

Америці і Канаді, описує їх громадське життя і етнічну 
ідентичність. 

Можна набувати у книгарні „Свободи". 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 

7% стейтового податку. 

нок' " Відразу це чемне 
звернення уваги дало до 
зрозуміння кожному зокре
ма і цілій делегації, що ми в 
Україні, а Україна — не 
Росія. В цьому чемному 
завваженні молодого уряд
ника можна було не тільки 
побачити, але також відчу
ти гордість за свою мову 
своє власне я та свою краї
ну. 

Події, пов'язані зі святку
ванням, були підготовані та 
проходили без будь-яких 
небажаних інцидентів. Нав
паки, все проходило урочис 
то та гідно — каже Т. Шма
гала. Усі члени президент
ської репрезентації були 
мило здивовані таким гід
ним і величним проведен
ням цих святкувань. Ма
буть, самовпевнена і зара
зом ввічлива поведінка уря
дових чинників була також 
одним із тих середників, що 
дає постороннім і всім ін
шим виробляти собі власне 
поняття про людей і країну, 
в якій перебувають. 

Повертаючись до ЗСА 
тільки й мови було про те, 
як все відбулося гарно і 
величаво, а тоді розмова 
поверталася до України та 
її народу, далі слідувало 
здивування, що це зовсім 
окрема країна і народ. А 
представники жидівського 
походження не були вже 
такими певними щодо своїх 
вироблених давно поглядів 
і висловлювали бажання 
краще познайомитися з ук
раїнською громадою та її 
життям у ЗСА. 

„Мої думки знову полеті
ли в минуле, до мого бать
ка — звичайного українсь
кого іміґранта ще з 1913 
року, який ціле життя жив 
тільки мрією, що для мене, 
його сина, стала дійсністю 
— суверенна незалежна Ук
раїна. 

ПРЕСОВИЙ ФОНД 
„СВОБОДИ" 

На цьому місці друкуємо імена 
тих ВШ. Громадян, що надісла
ли свою пожертву на фонд 
„Свободи" і дитячого журналу 
„Веселка" та потверджуємо з 

подякою висоту одержаної 
суми. 

Л И С Т А ч. 16. 

В. Марціновський, 
Тандер Бей, Онт. 100.00 

Інститут Дослідів Волині, 
Вінніпег, Ман. 50.00 

УТЧ „Просвіта" Вінніпег 50.00 
Р. Кушнірчук, Воррен 30.00 
Ґ. Лучковський, Семінол 30.00 
В. Пилипишин, Чикаґо 30.00 
Р. Бенеш, Торонто 16.00 
Г. Паранчук, Ляшін 10.06 
Я. Когут, Філядельфія 10.00 
І. Колос, Фт. Ловдердейл 10.00 
Е. Мерза, Чикаго 10.00 
A. Одієнко, Джемейка 10.00 
X. Щатинська, Чикаґо 10.00 
Н. Миколаєвич, 

Гайд Парк 7.00 
П. Дубас, Чертсі 5.00 
І. Кобзей, Ст. Джозеф 5.00 
B. Камінський, Вілмет 5.00 
А. Ковальський, Торонто 5.00 
Е. Кругляк, Рочестер 
0 . Кучарська, Монтреаль 5.00 
1. Лаврін, Чикаґо 5.00 
Т. Мороз, Ляшін 5.00 
Р. Шкавритко, 

Мт. Клеменс 5.00 
0. Ясінська, Торонто 5.00 
Ю. Демченко, Байон 3.00 
1. Марущак, Клифтон 3.00 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
8-го ГРУДНЯ 1991 р. 

Дітройт, Миш. Річні загальні 
збори 175-го Відд. УНС, о год. 
2-ій по пол. в залі Української 
Мишиґенської Ліґи, 6690 Миши-
ґен вул. Порядок нарад: від
криття і прийняття порядку 
нарад, вибір президії, відчи-
тання протоколу з попередніх 
3. Зборів, звітування: а) Управи, 
б) делегатів, в) К. Комісії, 
дискусія над звітами, абсолю-
торія уступаючій управі, вибір 
нової управи, справи різні, пи
тання і внески, закриття ділової 
частини нарад. Після ділової 
частини нарад — товариська 
гутірка при каві й солодкому. 
Якщо на означену годину не 
прибуде відповідна кількість 
членів, збори почнуться півго
дини пізніше, без огляду на 
к і л ь к і с т ь п р и с у т н і х . На 
загальних зборах буде при
сутній голова Округи, Алексан-
дер Серафин. — Я. Базюк, фін. 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
15-го ГРУДНЯ 1991 р. 

Карнеґі, Па. Річні збори Т-ва !в. 
Франка 481-ий Відд. в авдиторії 
парафії св. Трійці в Карнеґі, Па. 
На порядку: звіти за минулий 
рік та вибір урядовців на 1992 р. 
Проситься всіх членів взяти 
участь. — Гелен Возняк, секр. 

k ^ І » А І Т М І И Г * Т « І | 
26 First Avenue 

New York, N.Y. 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

НА РІЗДВЯНІ СВЯТА: КУТЯ, 
МАК, ГРИБИ, СВЯТОЧНІ КАР-
ТОЧКИ, КОЛЯДИ (касетки -

платівки). ВИСИЛАЄМО 
ПОШТОЮ. 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

КАТЕРИНА БЕЛЛЕҐРІНА, член 
УНС Відд. 155-го Т-ва „Запо
розька Січ" в Парт Амбою, Н. 
Дж. помарла 14-го серпня 1991 
року на 70-му році життя. Нар. 
1921 року в Парт Амбою, Н.Дж. 

УНС стала 1939 року, 
у смутку мужа І ді-

і Ти Пам'ять! 

ПАВЛО ПЕЛТИШИН, члан УНС 
Відд. 42-го Т-ва їм. Т. Шевченка 
в Пассейку, Н.Дж. помар 7-го 
жовтня 1991 року на 70-му році 
життя. Нар. 1921 року • селі 
Воля Нижна, Україна. Членом 
УНС став 1961 року. Залишив у 
смутку дружину Анну, сина Іва-

родиною, доньку Стефанію з 
мужам та внуків, Джанатан, 
Котрій і Катлин. Похорон від
бувся 10-го жовтня 1991 року на 
цвинтарі св. Михайла в Подай, 
Н.Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 

І. Котляр, секр. 

ЕВА ІВАНИК, член УНС Відд. 
234-го Т-ва „Запорозька Січ" в 
Елизабет, Н.Дж. померла 4-го 
липня 1991 року на 70 році жит
тя. Нар. 1921 року в Раві Руській, 
Україна. Членом УНС стала 
1961 року. Залишила у смутку 
доньку Стефанію Поверс з му
жем Давидом, доньку Віру Іва-
иик і внука Давида мол. Похо
рон відбувся 6-го липня 1991 
року на цвинтарі св. Андрія 
Первозваниого в Савт Бавнд 
Бруку, Н.Дж. 

Вічна Ти Пам'ять! 

Михайло Хитра, секр. 

ПЕТРО СЕЛЕМАН член УНС 
Відд. 390-го Т-ва Ім. Івана Фран
ка в Брістол, Кт. помер 14-го 
вересня 1991 року на 74-му році 
життя. Народився у травні 1917 
року в Ню Бритен, Кт. Членом 
УНС став 1941 року. Залишив у 
смутку дружину Джін; дочок 
Дану Папазіян і Патрисю МкДо-
нут; сестер: Мері Селеман і 
Милдред Ґоґен. Похорон від
бувся 14-го вересня 1991 року 
на цвинтарі св. Михайла в Террі-
вилл, Кт. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Петро Буґрин, секр. 

ЛЮБОВ САВОЙКА член УНС 
Відд. 371-го Т-ва „Запорозька 
Січ" в Нюарку, Н.Дж. померла 
23-го вересня 1991 року на 85-
му році життя. Нар. 24-го червня 
1906 року у Львові, Україна. 
Членом УНС стала 1950 року. 
Залишила у смутку дочку Ок
сану Міз і внука д-ра Романа 
Гнатіва. Похорон відбувся 26-го 
вересня 1991 року на цвинтарі 
св. Андрія в Бавнд Бруку, Н.Дж. 

Вічна Ти Пам'ять! 

М. Дереш, секр. 

ОЛЕНА КОЗУП член УНС Відд. 
372-го Т-ва їм. Івана Франка у 
Плейнфілді, Н.Дж. померла 24-
го серпня 1991 року на 64-му 
році життя. Нар. 4-го вересня 
1926 року в ЛюзернІ, Па. Чле
ном УНС стала 1973 року. Зали
шила у смутку 5 дочок І 4-ох 
синів, зятів і невістки; 13 внуків, 
сестер, братів I дальшу родину. 
Похорон відбувся на цвинтарі 
св. Марії в Даллас, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 

SERVICE 

Українська фірма 

„КАРПАТИ" 
Займається: ремонтами і пере
будовою домів і підвальних 
приміщень (basement). Plumb
ing, Bathrooms, Tiles, Electric, 
Carpentry, Painting, Welding, 
Roofing, Brick Pointing, Painting 

and Decorating. Fully insured. 
Шукаю СЕКРЕТАРКИ, у віці від 
25-30 років, зі знанням україн

ської і англійської мов. 
Vasili Cholak, (718) 545-3611 

ШКІРНІ 
Н Е Д У Г И 

РАК Ш К І Р И 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ П Р О Т И ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
З А С Т Р И К И COLLAGEN 
Л І К У В А Н Н Я З М О Р Щ О К 

лм 
BARAL, M.D. 
Л І Ц Е Н З І Й О В А Н И Й 

Д Е Р М А Т О Л О Г 
Центр американської 

дерматології 

(212)247-1700 
210 Central Park South 

New York, N.Y. 
(bet. B'way & 7th Ave.) 

Medicare приймається. 
Пацієнтів приймається тільки 

за домовленням. 
Працюємо також в суботу. 

Можете знайти нас скоро 
в NYNEX Yellow Pages. 

ОПІКУЄМОСЯ 
ПРИВАТНИМИ 

ВЛАСНОСТЯМИ 
PROPERTY MANAGEMENT 

Завідуємо численними ро
динними будинками 
Виготовляємо всі урядові 
письмові обов'язки (MBR, 
DHCR, MCI, J-51 та інші) 
Полагоджуємо непорозумін
ня з комірниками 
Збираємо оплати за винайм 
мешкань 
Наймаємо контракторів і на
глядаємо над ремонтами 
Розмовляємо українською 
мовою. 

JRC MANAGEMENT 
9354 Queens Blvd 

Rego Park, N.Y. 11374 
Tel.: (718) 459-1651 

КАРОЛЬ ПОДПІРКА 

ПРАЦЯ 

П О Ш У К У Є М О 

У К Р А Ї Н С Ь К У Ж І Н К У 
о опіки над двома дітьми і до 

домашньої праці. 

Т е л . : ( 6 1 6 ) 7 9 6 - 7 3 2 2 

•FUNERAL DIRECTORS* 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
ЛУІС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6 7 4 2 5 6 8 

LYTWYN & LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 
UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION, NJ. 07083 

(908) 964-4222 
^ ^ ^ 2 0 1 ^ 7 M 5 5 ^ ^ ^ ^ 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних Гранітів, ставимо на 
цвинтарях св Андрія в Бавнд 
Бруку, св. Духа в Гемптонбур-

ВІДОМА СОЛІДНА 
ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
В О Л О Д И М И Р 
Б І Л Я Н С Ь К И Й . 

ОКСАНА ЛОБАЧЕВСЬКА 
К. М. КАРДОВИМ 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel.: (718) 277-2332 

Відкрито кожного дня. в субо
ту включно, від 9 5 по пол.. в 

неділю від 10 4 по пол. 
На бажання і для вигоди клієн
тів радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами й порадами. 


